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Geachte ouders/verzorgers, 
Vandaag is het thema Gigagroen (kinderboekenweek) in onze  
onderbouwgroepen 1 t/m 4 gezamenlijk geopend. Ook het leerplein van de onderbouw 
is gigagroen ingericht. Er is o.a. een bos en een bezoekerscentrum te vinden. Vanmorgen 
is het verdwaalde hert dat in het bos per ongeluk buiten het wildrooster was gekomen, 
met aanwijzigen van de kinderen geholpen om weer terug te komen op de juiste plek :-). 
Gedurende de komende weken (kinderboekenweek) staat lezen en voorlezen extra cen-
traal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In de bovenbouw zal er vanaf volgende week woensdag ook extra aandacht zijn voor de 
kinderboekenweek. Kinderen mogen die dag in het gigagroen naar school komen! 

Ouderbijdrage schooljaar 2022/2023 
De ouderraad van IKC De Brug heeft als doel school zo leuk en gezellig mogelijk te ma-
ken voor alle kinderen. Dit doen we door te helpen bij activiteiten die in en rond de 
school georganiseerd worden (zie bijlage voor meer informatie). Jaarlijks vragen wij uw 
steun hierbij middels een bijdrage van €20,- per kind (een hogere bijdrage mag altijd, 
immers komt dit geld rechtstreeks ten goede aan de kinderen). 

De betaling verloopt weer via Parro. Inmiddels heeft u een betaalverzoek hiervoor ont-
vangen. Deze kunt u terugvinden in de Parro app bij ‘Gesprekken’ onder ‘Schoolkassa’. 
Hier vindt u een betaallink. Veel ouders hebben inmiddels al betaald, dank hiervoor! 

We hopen dit jaar weer te kunnen rekenen op uw bijdrage, zodat wij er een prachtig 
jaar voor de kinderen van kunnen maken!  

Namens de oudervereniging IKC De Brug 

Lonneke Rosbag (voorzitter)  
Milan Zewald (secretaris) 
Sandra Wiechers (penningmeester) 

Nieuwsbrief 2022-2023: Nummer 2 

Agenda 

-Maandag 3 t/m vrijdag 14 oktober 
 -Kijkweken (zie nadere info in deze 
 nieuwsbrief / bericht Parro hierover) 
-Dinsdag 4 oktober 
 -Startgesprekken gr. 1-8 
 (zie nadere info in deze nieuwsbrief) 
-Vrijdag 7 oktober 
 -Openingsviering 22-23  
 (voor de kinderen) 
-Dinsdag 11 oktober 
 -Studiedag team, kinderen vrij 
 (Stichtingsdag Innerwaard) 
 
Zet alvast in uw agenda 
- 24 t/m 28 oktober: herfstvakantie  
  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Wie rent hierbinnen, moet opnieuw beginnen.” 
De week erop is dat: “Gaat de bel, dan stopt het 
spel.” 

 
Bijlagen nieuwsbrief-02 
-Brief ouderbijdrage 22-23 
-Vragenlijst ouderhulp 22-23 
 
Vaste bijlagen 22-23: (klik om te bekijken) 
-Jaarkalender 2022-2023 
-Algemene informatie 2022-2023 
-Groepsboekje groep 1-2 
-Groepsboekje groep 3 
-Groepsboekje groep 4 
-Groepsboekje groep 5 
-Groepsboekje groep 6 
-Groepsboekje groep 7 
-Groepsboekje groep 8  

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/20220916_Nieuwsbrief-01-versie2.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/Brief_ouderbijdrage_2022-2023.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/Ouderhulp-vragenlijst.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022-2023_v2_1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Algemene_tekst_2022-2023_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_1-2_versie_22-23_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_3_versie_22-23_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_4_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_5_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_6_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_7_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_8_versie_22-23-def.pdf
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Studiedag 11 oktober 
Zoals u weet hebben we een studiedag van onze stichting (Innerwaard) op 11 oktober. Ouders 
die gebruik maken van onze BSO, moeten BSO aanvragen via het ouderportaal van Zonnekin-
deren. We willen u vragen dit voor donderdag 6 oktober te doen. Dit i.v.m. de personele be-
zetting die dag.  

Ouderhulpformulieren (herhaling bericht Parro en vorige nieuwsbrief) 
De ouderhulp formulieren staan nog tot en met donderdag 6 oktober ‘open’ om in te vullen. We 
hebben de periode iets verlengd, om voldoende gelegenheid te geven om e.e.a. in te kunnen 
vullen. Hieronder vindt u de linkjes naar de formulieren per groep nog eens op een rijtje . Wan-
neer u meerdere kinderen in diverse groepen heeft hoeft u natuurlijk maar 1 formulier in te vul-
len. 

Groep 1-2A 
Groep 1-2B 
Groep 1-2C 
Groep 2-3 
Groep 3 
Groep 4A 
Groep 4B 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 7A 
Groep 7B 
Groep 8 
 
Mocht het om de een of andere reden niet goed lukken om de lijst digitaal in te vullen, dan vindt 
u hier de vragenlijst als pdf, zodat u deze eventueel kunt uitprinten en invullen. In dat geval mag 
het formulier gewoon in de brievenbus van de school worden gedaan.  
 

Kijkweken 

De komende twee weken bent u van harte welkom om een kijkje in de klas van uw kind te ne-
men. We hanteren daarbij wel een paar spelregels:  
Er kan per blok (voor de kleine pauze - na de kleine pauze) ingeschreven worden, waarbij we 
vanwege de beschikbare plekken één ouder/ volwassene per kind kunnen inplannen.  
De inschrijflijsten hangen inmiddels bij de lokalen.  
 
Tip: Omdat er op het ogenblik ook startgesprekken zijn, is dat een mooi moment om in te kun-
nen schrijven. 

 

Speelgoed en knuffels in de peutergroep en onderbouw (herhaling berichtje Parro) 
In principe mag speelgoed (en dus ook een knuffel) niet mee naar school. Via de Parro app 
wordt wel bekend gemaakt wanneer er bijvoorbeeld een speelgoedochtend is. Tijdens zo'n och-
tend mag er wel wat speelgoed meegenomen worden.  
 
Gebruik van mobiele telefoons in de bovenbouw (herhaling berichtje parro) 
Binnen ons IKC is in het verleden bewust de afspraak gemaakt dat kinderen geen telefoon mee 
naar school nemen. We vinden het erg belangrijk dat kinderen op school geen eigen telefoon 
gebruiken, omdat we hiermee de communicatielijnen helder houden, daarnaast willen we ook 
voorkomen dat kostbare spullen kwijt raken/verdwijnen. Iedere ouder/verzorger die in contact 
wil komen met school kan uiteraard gewoon naar het algemene telefoonnummer van ons IKC 
bellen. Uiteraard helpen we dan direct verder. Wanneer u het bijvoorbeeld belangrijk/nodig 
vindt dat uw kind een telefoon bij zich heeft voor onderweg na/voor schooltijd kunt u hierover 
contact zoeken met de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Hij/zij zal dan een afspraak 
maken om de telefoon onder schooltijden in te nemen en te bewaren voor na schooltijd.  
 
 

 

Jarigen 01-10-22 t/m 14-10-2022 

Okt Jarigen Groep 

4 Kyenne Willemsen  8 

6 Gijs Koenen  2-3 

6 Ranna Wakily  6 

9 Mason Meier  2-3 

10 Zoë Bouma  4A 

11 Jens Bisseling  3 

12 Tommy de Wijs  7B 

13 Lynn Schuak  4A 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpURThISkpRTFBRVFNRV0hEVzNOVEpYRFYwSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUMkY0OUZYNkxHUDhCQ0ZBTFJBSkxHUUYwVS4u
https://forms.office.com/pages/designpagev2.aspx?lang=nl-NL&origin=OfficeDotCom&route=Start&subpage=design&id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUNkpZSTBNN0ZGRVBBSk9EWlI0TEtEWkdNUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUNFpaWjdaR1IyNE1LT0w3TkRETUFESzFCTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUOVY5OUZGWlAyV0FVVlZZWUJXNFRJNklaRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpURFM3WkFEUTRQTEtJWlVJNEY2UVFVVjJQSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpURDRJWEpLSUtLVVdRWUVRQldMQTZST0dVMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUMzFQUFc5V1FDVFZGTktUNTdOOEtPOFNKSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUNjJOU1Y0RFBKQ0JMRUY2UkRORk5WSzBLRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUMUZBNk83U1gzUzk5UFNaUUhWN1FGRFpOUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUREtUNlhGMEZNOEs4Mk5YRkFWNVpZQUpIUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpURTVQV0s0WDJQQ0o5TUQ3UjRVQ1NQTzk4Si4u
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/Ouderhulp-vragenlijst.pdf
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NB Deze afspraak m.b.t. telefoons geldt ook voor smartwatches waarmee gebeld/ geappt kan worden (ook onder schooltijd). Voor 
onze BSO gelden dezelfde afspraken. Alvast bedankt voor uw medewerking hierin.  

 

 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 


