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Geachte ouders/verzorgers, 

Volgende week dinsdag wordt onze openingsviering gehouden. Hiermee wordt 
traditiegetrouw het schooljaar met de kinderen geopend. Het thema van dit jaar 
is; ‘Samen hand in hand’. De kinderen hebben onder begeleiding van ballet-
school Blanche verschillende dansjes ingestudeerd. We kijken uit naar de  
viering! 

 

Werkbladen/tafelbladen 

We hebben een zevental (gele) tafelbladen over die we niet gebruiken. Mocht u 
interesse hebben dan kunt u dit laten weten bij meester Stefan of meester Wil-
lem Jan. De maten van de tafelbladen zijn 234x45x2. 

 

 
 

      
    

 
 

Verantwoorde traktaties 
‘gezonde’ traktaties worden op ons IKC ook gepromoot (niet verplicht). Er is eni-
ge tijd geleden een speciaal boekje samengesteld met verschillende verant-
woorde traktaties. Die kunt u vinden door op deze link te klikken.  
Via deze link vindt u nog een leuke website met diverse tips over leuke én  
verantwoorde traktaties. Leuk en goed om eens te bekijken dus! 

 
Atelier ronde 1 
Zoals u weet start binnenkort ronde 1 van het atelier, zowel voor de onderbouw 
als de bovenbouwgroepen. 
We zijn op het moment nog druk aan het inventariseren, via het ouderhulpfor-
mulier, welke ouders zich hebben opgegeven om mee te helpen tijdens de di-
verse atelier rondes en welke ouders wellicht ook zelf een atelier willen geven 
tijdens een van de  komende periodes.   
De kinderen krijgen eind volgende week weer een presentatie in hun groep te 
zien van het aanbod de komende periode. Zij mogen dan weer hun voorkeur 
aangeven, waar wij rekening mee zullen houden. 
We zullen de (nieuwe) ouders die hebben aangegeven via het ouderhulp formu-
lier een atelier te willen geven, pas voor ronde 2 en ronde 3 gaan indelen. We 
nemen nog contact op met de betreffende ouders om alles door te spreken.  
 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 2 

Agenda 
 

-Dinsdag 10 september 
 -Openingsviering 
-Woensdag 11 september 
 -Start Jantje Beton actie 
-Donderdag 12 september 
 -kennismakingsgesprekken 
-Dinsdag 17 september 
 -kennismakingsgesprekken 
-Woensdag 18 september 
 -Atelier onderbouw  
 ronde 1, workshop 1 
-Vrijdag  20 september 
 -Atelier bovenbouw 
 ronde 1, workshop 1 
 -De volgende nieuwsbrief wordt 
 verstuurd. 
 
Zet alvast in uw agenda: 
 -11 oktober 
  -Halvieringen 
  

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We helpen elkaar!“ centraal. De week erop 
is dat: “We zijn zuinig op elkaars spullen” 
 
Bijlagen:   
-Geen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ONDERBOUW BOVENBOUW 

ronde 1:  

(woensdagmorgen 11.00-12.00) 

ronde 1:  

(vrijdagmiddag 13.00-14.30) 

-18 september 

-25 september 

-2 oktober 

20 september 

27 september 

4 oktober 

http://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Traktatieboekje-Brug.pdf
https://www.eetgroente.nl/groente-traktaties-en-recepten/traktaties?utm_source=JOGG-update&utm_campaign=eb8981f8fb-EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_19_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_616b2bc48b-eb8981f8fb-117127089
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Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8  
Sinds enkele schooljaren voeren wij aan het begin van het schooljaar ‘10-minutengesprekken’ waarbij wij de rollen 
omdraaien. Voor een goed begrip én een goede begeleiding van uw kind, vinden wij het namelijk heel belangrijk 
om van u onder andere te horen hoe u uw kind ziet. Waar bent u trots op? Maar ook: wat verwacht u van ons als 
leerkrachten/school als het gaat om de begeleiding van uw kind? Om het een beetje te kunnen stroomlijnen, heeft u 
vorige week een uitnodiging met een vragenlijst ontvangen. Het is de bedoeling dat u deze ingevuld meeneemt 
naar het gesprek.  
Omdat ouders van kinderen in groep 1-2 al een ‘intake gesprek’ gehad hebben, worden zij niet uitgenodigd voor 
deze gespreksronde. Zij ontvangen in november wel een uitnodiging voor een gesprek. Mocht u  eerder behoefte 
hebben aan een gesprek dan kunt u uiteraard een afspraak maken met de leerkracht van uw zoon of dochter.  
 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 3 oktober begint de ‘landelijke’ Kinderboekenweek. Het  
thema van de Kinderboekenweek is ‘Reis mee!’ Als IKC willen we deze  belangrijke week natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Tijdens de kinderboekenweek krijgt het lezen op onze school extra aandacht.  
Op vrijdag  11 oktober zal onze halviering o.a. in het teken staan van ‘Reis mee!’ 
In onze kleutergroepen en peutergroep zijn we inmiddels al gestart met dit thema. We hebben vorige week vrijdag 
het  vliegtuig op ons leerplein onderbouw ‘geopend’ en 
de eerste vlucht gemaakt. We zijn veilig geland. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De rode loper gaat uit! 
periode van 7 september tot en met 20 september)  
Joy Milton start de komende periode in groep 1/2. We wensen Joy een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op 
de basisschool.  De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van Joy! 
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Uit de peutergroep 
De komende weken wordt er peutergym gegeven door de sportcoach van Zonnekin-
deren, Tom Bisselink. De peutergym start elke keer om 8.45u en duurt tot ongeveer 
9.30u. Deelname is geheel gratis en voor iedereen! (dus ook wanneer uw peuter niet op 
vrijdag naar onze peutergroep gaat/wellicht nog helemaal niet naar de peuteropvang 
komt mag u/opa/oma samen met uw peuter komen) Data peutergym: donderdag 19 
september, donderdag 26 september en donderdag 3 oktober. Aanvang 8.45u.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jantje Beton loterij (start 11 september) 
Op woensdag 11 september is het zover: dan gaat onze school (kinderen vanaf groep 5, 
kinderen van groep 4 mogen in overleg ook meedoen) van start met de Jantje Beton 
Loterij. Samen met tienduizenden kinderen in heel Nederland komt onze school in actie 
voor spelen op en rondom school. Wij vertellen u via dit bericht graag meer over deze 
actie. Ook vindt u hier de informatie die u als ouder of verzorger nodig heeft om uw 
kind te helpen herinneren aan de belangrijkste onderdelen van de Jantje Beton Loterij. 
 
50% voor de school, 50% voor jantje Beton 
Van 11 t/m 25 september zamelt uw kind geld in met de verkoop van loten. Ieder ver-
kocht lot levert 3 euro op. Daarvan gaat 1,50 euro naar de school voor spelen op het 
schoolplein. Jantje Beton komt op voor kinderen die opgroeien in een verarmde speel-
omgeving. Voor deze kinderen is buitenspelen helaas niet zo vanzelfsprekend. Meestal 
is er niet genoeg plek om te spelen, is de straat onveilig of is de speelplek saai of verou-
derd. Met 
de helft van de opbrengst zorgt Jantje Beton voor speelmogelijkheden  die deze kin-
deren zo hard nodig hebben. Zodat ook zij vrij en avontuurlijk kunnen buitenspelen in 
hun eigen buurt. 
Belangrijk! lever het verkoopboekje in op school (uiterlijk 25 september) 
Het is belangrijk dat uw kind goed op het verkoopboekje let. Na afloop van de actie 
moeten alle verkoopboekjes ingeleverd worden .  
 
Wij wensen alle kinderen veel succes en plezier met de Jantje Beton loterij. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namens het team wens ik u een heel fijn weekend! 
Hartelijke groet, Stefan de Jonge 
 
 
 
 

Jarigen 7 sept. t/m 20 sept. 

Sept. Jarigen Groep 

7 Chloe Beenen 7 

8 Nore Bouwmeister  3 

10 Georgi Petrov  6 

13 Colin Bierhuis  4B 

14 Charlotte de Haas  6 

14 Sterre van Rijswijk  7 

14 Mila Scheltinga  3 

18 Vera den Braven  1-2C 

18 Juul Wieleman  4A 

19 Isabel Aalbers  7/8 

19 Gabriel Arends  8 

19 Fender Maturan  1-2A 


