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Geachte ouders/verzorgers, 
Voor u ligt  alweer de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Een jaar geleden eindig-
den we het kalenderjaar in een lockdown. Nu helaas weer. Gelukkig konden we vorige 
week het jaar met de kinderen afsluiten. We kijken terug op een geslaagd Kerstontbijt 
en viering. We zijn blij dat deze viering nog gewoon door kon gaan.  
 

Zoals u via het nieuws heeft vernomen, duren de huidige landelijke maatregelen tot 14 
januari aanstaande. Voor de scholen staat 10 januari vooralsnog als datum om te her-
openen. Het uitgangspunt om de scholen open te houden is nog steeds nadrukkelijk 
aanwezig. Aangezien niemand kan overzien hoe het verder zal gaan, zal er rond 3 januari 
opnieuw gekeken worden of een heropening op 10 januari ook daadwerkelijk mogelijk 
is. Wij verwachten op of kort na 3 januari hier meer informatie over te krijgen. Wij ver-
trouwen en hopen op het gunstigste scenario: de scholen weer open op 10 januari.  
Wanneer dit onverhoopt toch anders is ontvangt u van ons uiteraard voor 10 januari 
nadere informatie. 

 

De rode loper gaat uit! 
periode van 11 december t/m 21 januari. 

De komende periode starten Sasja Kollen, Sepp Gerretzen, Piya Behary, Bob Kluitman, 
Joah Gerritsen, Trey Schapink, Sam Schilling en Semmy Supusepa in de instroomgroep. 
We wensen deze kinderen een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op het IKC.  De 
rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook (nogmaals) voor de ouders/
verzorgers van Sue! 

 

 

 

 

 

 
Nieuws van de BSO 
Zoals u weet is de BSO in de kerstvakantie alleen geopend voor noodopvang (voor kin-

deren van ouders die een contract hebben bij Zonnekinderen). Mochten jullie geen 

noodopvang nodig hebben verzoeken wij u vriendelijk, maar wel dringend uw kind zo 

snel mogelijk af te melden via ouderportaal. Dit i.v.m. de personele bezetting die we 

hierop moeten inregelen.  
 

Nieuws van het KDV 
De peuters mochten ook de afgelopen week gewoon nog naar ons IKC komen. Vandaag 
hebben deze kinderen een feestelijk kerstontbijt gehad. Het was heel sfeervol en  
gezellig! 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 8 

Agenda 

 
Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 
 -Kerstvakantie 

Maandag 10 januari 
 -Eerste schooldag na de vakantie,  
 (hopelijk weer op school) 
Vrijdag 21 januari 
 -Nieuwsbrief-09 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
 

 
  
Schoolafspraken: 
-Na de kerstvakantie staat de afspraak:  
“ We spelen samen”. De week erna is dat: “We 
helpen elkaar” 

 
 
 
 
Bijlagen:   
-Jaarkalender 2021-2022 
-Brief ouderbijdrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Brief_ouderbijdrage_2021-2022.pdf
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Filmpjes van het atelier 

Zoals beloofd zouden we nog de ‘expositie’ filmpjes sturen van de afgelopen ateliers. Hierbij het 
resultaat , met dank aan meester Sander die de bewerkingen gemaakt heeft. Het zijn ‘gesloten’ link-
jes naar ons youtubekanaal. De filmpjes worden over enkele weken weer verwijderd.  
Veel kijkplezier. 
-Atelier onderbouw 
-Atelier bovenbouw 
-Stop motion animatiefilmpjes (is een van de ateliers in de bovenbouw) 
 

 

 

Namens het team wens ik u een fijne kerst en alle goeds voor 2022! 

 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 25-12-2021 t/m 21-01-2022 

Dec Jarigen Groep 

29 Ro-énshka Fernando 8 

30 Pepijn van de Glind  1-2A 

Jan Jarigen Groep 

3 Emma Bonte  3A 

4 Chris van 't Sant  7 

5 Sara Zahti  8 

7 Quinn van den Brink  1-2C 

7 Noortje van Helvert  1-2B 

8 Wessel Bouwman  7 

9 Jim van Winsen  4 

11 Evie Wieleman  1-2A 

14 Semih Çilingir  1-2C 

16 Lynn van Onna  5 

https://youtu.be/Yrk40WANfx8
https://youtu.be/3N5QjyQ5KqY
https://youtu.be/aW0z2BiCwJM

