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Geachte ouders/verzorgers, 
Vandaag werd de kinderboekenweek met het thema ‘Worden wat je wil’ via een spette-
rende halviering voor de kinderen afgesloten. Van de halvieringen zijn opnames ge-
maakt. U ontvangt binnenkort van ons via een gesloten link op Parro/ klasbord 
(peutergroep) de video-opname. 

 
De komende week breekt er een week herfstvakantie aan. Na de herfstvakantie starten 
we op vrijdag atelier ronde 1 op. De ouders die zich als hulpouder hebben aangemeld 
ontvangen direct na de herfstvakantie de verdeling van hulp over de diverse ateliers. Zo 
weet iedereen waar hij of zij verwacht wordt. Heel veel dank voor de aanmeldingen. 
 

 

 

 

 

 

 

Extra brief vanuit bestuur m.b.t. invallerstekort  

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u ter informatie een extra nieuwsbrief vanuit 
ons bestuur (Innerwaard). U kunt deze extra nieuwsbrief via de onderstaande link bekij-
ken. 
Klik op deze link om te bekijken: Extra nieuwsbrief Innerwaard 

 

Week van de mediawijsheid 

Net als voorafgaande jaren doen we ook dit jaar mee aan de landelijke week van 
de mediawijsheid.  
 
Samen Sociaal Online  
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en 
gemak van ons gebruik van online media. We werken en leren op afstand en 
houden contact met familie en vrienden. Maar ons leven in die online wereld 
staat ook onder druk. Waar we online voortdurend met elkaar in verbinding 
staan, maken we ons zorgen over toenemende polarisatie (SCP, 2019). Waar alle 
kennis van de wereld een binnen handbereik ligt, is het door een groeiende hoe-
veelheid desinformatie moeilijk te beoordelen of iets echt waar is. En waar we 
ons online vrij kunnen bewegen, voelt het daar soms niet veilig door haat en 
cybercriminaliteit. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de online wereld 
een fijne plek blijft. Een plek waar we naar elkaars mening luisteren en we onze 
waarden kunnen naleven. Een plek waar we letten op hoe onze boodschap bij 
de ander overkomt en elkaar de ruimte geven om anders te denken. Ook een 
plek waar we elkaar helpen, voor elkaar opkomen en ingrijpen als we zien dat er 
iets misgaat. Op die manier blijft de online wereld voor iedereen en van ieder-
een.  
De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat in het teken 
van: Samen Sociaal Online. Samen staan we stil bij wat we écht belangrijk vin-
den in de online wereld. Tijdens deze campagne wordt ruimte gemaakt om hier-
over met elkaar in gesprek te gaan en krijg je handvatten om jezelf of een ander 
mediawijzer te maken. Zo worden we allemaal een stukje weerbaarder en digi-
taal vaardiger.  

In groep 1 tot en met 4 gaan we in gesprek over het internet en media. In groep 
5 en 6 wordt daarnaast dieper ingegaan op veiligheid en sociale regels en groep 
6a, 6b, 7 en 8 doen mee aan de spannende online game van Mediamasters.  

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 4 

Agenda 

-Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 
 -herfstvakantie  
-Maandag 1 november 
 -Luizencontrole 
-Vrijdag 5 november 
 -Atelier ronde 1, workshop 2  
-Maandag 8 november t/m vrijdag 12 november 
 -Week van de mediawijsheid 
-Vrijdag 12 november 
 -Atelier ronde 1, workshop 2 
 -Nieuwsbrief 5 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-maandag 15 t/m vrijdag 19 november 
 -Kijkweek 
  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We zijn zuinig op elkaars spullen”. De week er-
na is dat: “We praten met elkaar als er iets is.” 

 
Bijlagen:   
-Jaarkalender 2021-2022- 
-Extra nieuwsbrief Innerwaard 
-Extra nieuwsbrief Zonnekinderen  
-Aanbod onderbouw 
-Aanbod bovenbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/211020_Brief_ouders_verzorgers_invallerstekort.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/211020_Brief_ouders_verzorgers_invallerstekort.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Samenvoegen_BSO_locaties_Westervoort_21-10-2021.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Samenvoegen_BSO_locaties_Westervoort_21-10-2021.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Onderbouw-PPT-RONDE1__1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Bovenbouw-PPT-RONDE1.pdf
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Plaatsing extra lokaal 
De afgelopen week zijn de voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van een extra lokaal op 
ons plein. Dit extra lokaal wordt al in de herfstvakantie geplaatst, maar zal pas na de kerstvakan-
tie echt in gebruik genomen worden. In dat extra lokaal zal tegen die tijd groep 3A plaatsnemen. 
In het lokaal van groep 3A wordt een extra vierde kleutergroep geplaatst zodat de groepen in de 
onderbouw niet te groot worden. Over de inzet van het noodlokaal volgt tussen de herfstvakan-
tie en de kerstvakantie natuurlijk nog nadere informatie.  

 

De rode loper gaat uit! 
periode van 23-10-2021 t/m 12 november 

De komende periode starten Tess Reinten, Simay Demirci en Liza Hagens bij ons op de basis-
school. We wensen alle kinderen een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op het IKC.  De 
rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van al deze 
kinderen! 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de BSO en het KDV 

Samenvoegen BSO op woensdag en vrijdag 
Met ingang van 3 november aanstaande zullen wij de BSO’s van IKC de Hoge Hoeve, Sport IKC 
het Startblok en IKC de Brug op woensdagmiddag(NSO) en vrijdagmiddag(NSO) samenvoegen op 
IKC de Hoge Hoeve. Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de brief die hierover deze week 
door Zonnekinderen is verstuurd aan de ouders/verzorgers die gebruik maken van de BSO. 

Klik op deze link om de brief te bekijken: Extra nieuwsbrief Zonnekinderen  

 

Berichtje van  juf Iris (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

Beste ouders en kinderen, 

Hier even een berichtje vanaf mijn kant. Helaas ben ik al een tijdje niet meer op de groep omdat 

ik mijn been had gebroken maar inmiddels heb ik ook voor mijzelf een knoop doorgehakt en 

besloten om op zoek te gaan naar een nieuw avontuur/uitdaging voor wat betreft werk buiten 

de kinderopvang. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen en de tijd die ik door heb mogen 

brengen met de kinderen. Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan en ik zal dit zeker gaan mis-

sen.  Hopelijk kan ik de laatste periode weer wat vaker naar school komen om samen met de 

kinderen en hun ouders af te kunnen sluiten.  

Groetjes Iris 

Voor ons IKC is dit natuurlijk ontzettend jammer. Juf Iris zal met ingang vanaf 1 november niet 

meer werkzaam zijn op ons IKC.  Zij heeft gisteren afscheid genomen van de kinderen van het 

KDV. Wij bedanken haar natuurlijk voor alle mooie jaren die we gehad hebben en wensen haar 

veel plezier en succes met haar nieuwe uitdaging! 

 

Aanbod atelier ronde 1 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u zoals beloofd ter informatie het aanbod van 

workshops voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. De kinderen hebben inmid-

dels hun voorkeuren bepaald en zullen op basis van die voorkeuren worden ingedeeld. 

Klik op de link om te bekijken: Aanbod onderbouw 

Klik op de link om te bekijken: Aanbod bovenbouw 

 

 
 

Jarigen 23-10-2021 t/m 12-11-2021 

Okt Jarigen Groep 

23 Dex de Ronde  3B 

24 Marnix Brouwers  4 

27 Luz Schröder  5 

28 Kian Valk  8 

30 Fatima Öztürk  3B 

30 Fenna Reijmer  3B 

31 Jessy Neymann  3A 

Nov Jarigen Groep 

2 Mads Bloemberg  3A 

3 Farah Ouali  3A 
7 Tiara Martina 8 

8 Liam de Mey 7 

10 Atalay Mermer  3B 

11 Yara Diepenbroek 1-2A 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Samenvoegen_BSO_locaties_Westervoort_21-10-2021.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Onderbouw-PPT-RONDE1__1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Bovenbouw-PPT-RONDE1.pdf
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IKC raad oproep  

Sinds oktober 2017 zijn we officieel een IKC samen met Zonnekinderen. Destijds is onze medezeggenschapsraad (MR) waarin 
naast personeelsleden, ook ouders van de basisschool vertegenwoordigd zijn omgedoopt tot IKC raad.  

 

Voor de IKC raad willen we ook graag ouders werven die kinderen in onze peutergroep en/of BSO groep hebben. Deze 
‘oudercommissie’ vertegenwoordigt ouders en verzorgers vanuit de kinderopvang van uw kind. Wat ouders belangrijk vinden, 
bespreken wij met Zonnekinderen. Denk daarbij aan: - het pedagogisch beleid en hoe dit in de praktijk wordt toegepast - vei-
ligheid en gezondheid - opvoeding - openingstijden - voeding - klachten en klachtenregeling - de bepaling van de tarieven van 
de opvang. De IKC raad van de Brug vergadert ongeveer 5 keer per schooljaar. Op agendabasis wordt bekeken wanneer de 
ouders vanuit de kinderopvang aansluiten bij de vergaderingen. Voor meer informatie, vragen of uw aanmelding kunt u zich 
melden bij meester Stefan, email: directie@ikc-debrug.nl  

 

 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend en herfstvakantie! 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 


