Geachte ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 14

Agenda
-Donderdag 14 april
-Paasviering (kinderen)
-Vrijdag 15april
-Goede vrijdag (vrij)
-Maandag 18 april
-Tweede Paasdag
-Dinsdag 19 en woensdag 20 april
-Schoolfotograaf, volgende week
ontvangt u hierover nadere informatie
-Vrijdag 22 april
-Nieuwsbrief 15 wordt verstuurd

Vandaag werd het atelier ronde 3 afgesloten met een tentoonstellingsmomentje.
Super leuk dat er zoveel ouders en verzorgers even zijn komen kijken. Hieronder vindt u
enkele foto’s ter illustratie.

Afsluiting atelier ruimtevaart: Een raketlancering

Schoolafspraken:
-Volgende week staat de afspraak:
“We zijn zuinig op elkaars spullen “ centraal. De
week erop is dat: “We praten met elkaar als er
iets is”

Bijlagen:
-Jaarkalender 2021-2022

Paasviering
Gistermiddag was er een Palmpaasoptocht voor de kinderen van de onderbouw. Wat
een prachtig gezicht was dat met al die mooi versierde stokken door het winkelcentrum
van Westervoort.
Volgende week donderdag 14 april hebben we op school een paasviering en een gezamenlijke paaslunch met de kinderen. Zou u uw kind een beker, bord en bestek in een
plastic zak willen meegeven, voorzien van naam? Op deze dag verzorgt de activiteitencommissie de paasmaaltijd. Geeft u daarom alleen voor het speelkwartier wat eten en
drinken voor uw kind mee. Vanaf 14.45 uur kunt u samen met uw kind(eren) genieten
van een lang paasweekend.
De peuters doen uiteraard binnen ons IKC ook mee met de Paasviering en de lunch. Zij
krijgen in hun eigen groep een lekkere lunch!
We wensen iedereen alvast fijne Paasdagen!
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Routekaart werken in het onderwijs (PON)
Vanuit het Personeelscluster Oost Nederland, waar onder andere onze invalpool van leerkrachten
ondergebracht is ontvingen wij een routekaart voor mensen die (op) nieuw in het onderwijs willen
werken. We sturen u die folder ter informatie met deze nieuwsbrief mee.
Schoolvoetbal
Helaas gaat het jaarlijkse schoolvoetbal voor groep 5 t/m 8 op woensdag 13 april niet door. Dit toernooi wordt altijd georganiseerd samen met de verenigingen. Het lukte de organisatie, gedragen
door vrijwilligers, niet om de activiteit op tijd rond te krijgen. Hopelijk kan dat vanaf volgend schooljaar wel weer doorgang vinden.
Vakantierooster 2022-2023
Hieronder vindt u alvast het vakantierooster voor 2022-2023. We informeren u op een later moment nog over de studiedagen voor het team in het ‘nieuwe’ schooljaar.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaar
(incl. Carnaval)
Goede Vrijdag en
Tweede Paasdag
Meivakantie
(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag )
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

22-10-2022 t/m
30-10-2022
24-12-2022 t/m
08-01-2023
18-02-2023 t/m
26-02-2023
07-04-2023 en
10-04-2023
22-04-2023 t/m
07-05-2023
18-05-2023 t/m
19-05-2023
29-05-2023
15-07-2023 t/m
27-08-2023

sportdag onderbouw
De sportdag van de peuters, kleuters, groep 3 en groep 4 is dit jaar donderdag 19 mei.
Deze dag hebben we weer veel hulpouders nodig om een spelletje te begeleiden.
Lijkt het u leuk om de kinderen bij een activiteit te begeleiden dan kunt u zich opgeven via de
mail: l.saat@ikc-debrug.nl. Geef in de mail even aan van welke leerling u de ouder bent.
We hebben hulp nodig van 8.30 uur tot ongeveer 12.00 uur. Wilt u uw kind deze dag makkelijk
zittende schoenen en kleding aantrekken?
Ook mogen de kinderen gewoon hun eigen fruit en lunch meenemen naar school deze dag.
We hebben er veel zin in!
Vriendelijke groet, De sportcommissie
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Jarigen 09-04-2022 t/m 22-04--2022

April Jarigen

Groep

13

Dominic Teunissen
Milan de Wijs

14

Feline Bloemberg 7

15
15
16
18
20
20
20
21
21
21
21

Atakan Demirci
Morris Wenting
Ömer Öztürk
Sam Hesseling
Nout Reijmer
Levi van Rijswijk
Lise Stortelder
Rosa Derksen
Sem Hutjens
Isabella Popa
Martijn Westra

9

5
8
8
7
7
7
6B
6A
6B
7
1-2A
8
1-2B

Tevredenheidsonderzoeken ouders, personeelsleden en kinderen (groep 6-7-8) (herhaling bericht vorige nieuwsbrieven)
Inmiddels heeft 27% van onze ouders de vragenlijst ingevuld, waarvoor dank. Dat is echter nog een te laag percentage om er ook
conclusies aan te kunnen/mogen verbinden. Mocht u de vragenlijst dus nog niet ingevuld hebben dan willen we u vragen dit nog
te doen. We zetten de vragenlijst nog even extra ‘open’ tot 22 april a.s. Vandaag ontvangt u per mail nog een herinnering hierover.
De mening van ouders vinden we onmisbaar voor onze beleidsontwikkeling en kwaliteitszorg. Voor de coronacrisis uitbrak hebben
we met diverse ouders zogenaamde ouderpanelgesprekken gevoerd over diverse beleidsthema's. Deze keer willen we alle ouders
vragen om een korte vragenlijst in te vullen. We zullen u per mail vandaag een linkje sturen om deze vragenlijst in te vullen. Dit is
een professioneel standaard instrument voor kwaliteitsmeting. Daarnaast nemen we ook een leerling tevredenheidsonderzoek
(voor de kinderen van groep 6-7-8) en leerkracht tevredenheidsonderzoek af. Zo kunnen we als school inzichtelijk krijgen wat goed
gaat en waar verbeterpunten mogelijk zijn voor de komende periode.
Uiteraard zullen we in een komende nieuwsbrief een terugkoppeling geven van de diverse enquêtes die afgenomen zijn. We willen
u hierbij alvast heel erg danken voor uw deelname aan deze vragenlijst.
Parro, ook voor de peutergroep
Voor de basisschool en BSO gebruiken we al een behoorlijke tijd de Parro app, onder andere om foto’s en berichtjes te kunnen
versturen. Onze peutergroep werkte nog altijd met de Klasbordapp. Inmiddels is het ook mogelijk om de ouders van onze peutergroep aan de Parro app te kunnen koppelen. Deze ouders hebben hiervoor een toestemmingsformulier ontvangen. Wilt u dit toestemmingsformulier nog bij de pedagogisch medewerkers inleveren indien u dat nog niet gedaan heeft? We zullen direct na de
meivakantie overgaan op Parro. De klasbordapp wordt dan niet meer gebruikt.
De rode loper gaat uit!
periode van 9 april t/m 22 april
Deze periode starten Sophie Smink en Djuliën Grollé bij de basisschool. Xiang Yi Zhan,Jaxx Hoffmans, Kaan Basaran, Ruben de Preter en Puck Gerretzen komen over de rode loper naar onze peutergroep.
We wensen al deze kinderen een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op het IKC. De rode loper en het warme welkom gelden
natuurlijk ook (opnieuw) voor de ouders van deze kinderen

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