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Geachte ouders/verzorgers, 
De laatste periode van het schooljaar is alweer aangebroken. 

Een periode met ook flink wat leuks voor de kinderen! Binnenkort gaat groep 7 en groep 
8 op schoolkamp naar Ameland. Gelukkig kan dat na de afgelopen coronaperiode weer 
plaatsvinden!  
Ook de schoolreisjes kunnen gelukkig gewoon doorgang vinden. Die staan gepland op 
donderdag 7 juli a.s. Heel veel ouders hebben inmiddels al betaald voor het schoolreisje, 
waarvoor dank. Mocht u nog niet betaald hebben dan willen we u vragen die zo snel 
mogelijk te doen. Mocht dit om wat voor een reden dan ook lastig voor u zijn, dan kunt 
u even contact zoeken met meester Stefan (directie@ikc-debrug.nl) 

Nadere informatie over de exacte tijden enz. volgt nog in een volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 
Groepsverdeling 2022-2023 
In de voorgaande  nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd over de groepsverdeling  
voor het volgende schooljaar.  
 
Groepsverdeling 22-23 
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:   
  
Vanaf groep 4 zijn de groepen uiteraard een logisch gevolg van de groepsverdeling van 
het afgelopen schooljaar. Volgend schooljaar zullen we naast de drie kleutergroepen 1/2 
ook gaan werken met een groep 2/3. Naast die groep wordt er tevens een enkele groep 
3 geformeerd. In deze nieuwsbrief willen we u wat meer meenemen in het besluit dat er 
een combinatiegroep 2/3 komt. 
Voor wat betreft aantallen en ruimte zullen we de combinatiegroep 2/3 moeten maken.  
Die groep is ook een onderwijsinhoudelijke kans waarmee we in het verleden reeds er-
varing hebben opgedaan.  
De overstap van groep 2 naar groep 3 is altijd een uitdaging, met name omdat er nog 
veel leerlingen juist het spelend leren ook zo fijn vinden en het ook belangrijk voor ze is.  
Daarom hebben we bijvoorbeeld ook nu in het groep 3 middagprogramma structureel 
het leerplein onderbouw en het leren in hoeken nog opgenomen. In een combinatie-
groep 2/3 (met de juiste aanpak) kan die overstap juist nog meer verdieping krijgen.  
 
We kijken natuurlijk goed naar de kinderen en hun onderwijsbehoeften om te zien wel-
ke leerlingen juist in deze groep (2/3) goed tot ontwikkeling kunnen/zullen komen. Bo-
vendien hebben we docenten die ervaren zijn met deze combinatie en weten hoe ze dit 
aan moeten pakken.  Bovenop de leerkrachten hebben we onderwijsondersteuners die 
ook kunnen meebegeleiden in de groep. Die zullen we juist ook in deze groep inzetten.  
 
 
 
 

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 17 

Agenda 
 
-Maandag 6 juni 
 -Tweede Pinksterdag (vrij) 
-Dinsdag 7 juni 
 -Studiedag team (kinderen vrij) 
-Maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni 
 -Groep 7 en 8 kamp Ameland 
-Vrijdag 17 juni 
 -Nieuwsbrief 18 wordt verstuurd 

 
 
Zet alvast in uw agenda: 
Vrijdag 24 juni:  
 Sponsorloop (ochtend OB, middag BB) 
Donderdag 7 juli: 
 Schoolreisjes 
 
 
 
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“We zijn aardig voor elkaar” 
De week erop is dat: “We luisteren naar elkaar ” 
 
 

 
 
Bijlagen:   
-Sponsorbrief maandag j.l. 
-Jaarkalender 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/20220204_Nieuwsbrief-10_1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Brief_voor_de_kinderen-sponsorloop2022.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
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Op het moment zijn we nog druk doende met de indeling van de groepen 1-2. De instroomgroep 
verdelen we over de groepen 1-2(A-B-C). En daarnaast delen we de groepen 2 en 3 in.   
Alle ouders van de kleutergroepen ontvangen van ons deze nieuwe groepsverdeling en personele 
bezetting in juni per brief. De verdeling maken we natuurlijk weloverwogen. Hieronder vindt u de 
argumentatie om tot die verdeling te komen op een rijtje.  
 

Met welke argumenten worden groepen ingedeeld? Hier vertellen wij u graag wat hierbij altijd onze 
afwegingen zijn:  
-Een evenwichtige verdeling van aantallen leerlingen over de groepen. In die groepen zitten (aan het 
einde van het schooljaar)  maximaal 27 leerlingen.  

-Een evenwichtige verdeling meisjes – jongens, zoveel mogelijk in combinatie met aansluitende 
leeftijden;  

-Een evenwichtige verdeling van de gehele sociale structuur van de groep, (rust of drukte, zelfstan-
dig of hulp vragend, meegaand of dominerend, etc. etc.);  

-Een evenwichtige verdeling van het aantal zorgleerlingen over de groepen;  

-Indeling vriendjes – vriendinnetjes (alleen als dit andere belangen niet in de weg staat)  
 
We zoeken naar een gezonde balans in elke groep. 

 
Voor de ouders van kinderen die in de 2/3 combinatiegroep komen, organiseren we voor de zomer-
vakantie een informatiebijeenkomst waarin we nadere informatie geven over de werkwijze en on-
dersteuning in die groep. Dit om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Hierover worden de be-
treffende ouders uiteraard nog geïnformeerd. 

De personele bezetting van alle groepen voor het volgende schooljaar is inmiddels ook bijna rond. 
We hopen u daar in de volgende nieuwsbrief over te kunnen informeren. 

 

Doorschuifochtend 
Op woensdag 13 juli  zullen de kinderen vast een uurtje ‘doorschuiven’ naar hun meester/juf voor 
volgend school- jaar. Zo kunnen ze vast kennismaken en leren ze al een beetje wat er in het nieuwe 
leerjaar allemaal op het programma staat. 
 

Sponsorloop 24 juni 

Dit jaar wordt er op school weer een sponsorloop gehouden en wel op vrijdag 24 juni. De onder-
bouwgroepen zijn ’s morgens aan de beurt en de bovenbouwgroepen ’s middags (onder schooltijd). 
Uiteraard mogen ouders/opa’s en oma’s hierbij komen aanmoedigen! 

 Op deze dag proberen we zoveel mogelijk geld bijeen te lopen. De opbrengst van de Sponsorloop 
wordt besteed aan speelmaterialen voor zowel onderbouw als bovenbouwgroepen én materialen 
voor nieuwe ateliers. Het andere deel van de opbrengst gaat naar het KWF. Dit goede doel is door 
onze kinderen van de leerlingenraad gekozen.  

 

Over het KWF (Koninklijke Wilhelmina Fonds voor kankerbestrijding) 
Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. De gevolgen zijn vaak overweldigend. Als je het 
zelf hebt. Maar ook als je iemand kent met de ziekte. Voor al die miljoenen mensen maken we al 
ruim 71 jaar het verschil. 

Het KWF zet zich in voor initiatieven die mensen verder helpen. Dat betekent niet alleen kanker be-
strijden, maar zij maken zich ook hard voor een beter leven met de ziekte. Of je nu kanker wilt voor-
komen, net de diagnose hebt gehad, midden in de behandeling zit, of je afvraagt hoe het verder 
gaat. Zij zorgen voor initiatieven die mensen ondersteunen, zoals centra voor leven met en na kan-
ker en het platform kanker.nl. En ze werken aan levensveranderend onderzoek waar patiënten snel 
wat aan hebben.  

 

De kinderen hebben op maandag 30 mei een sponsorbrief mee met alle informatie op een rijtje. 
Nadere informatie over de tijden enz. volgt nog in de volgende nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 

Jarigen 21-05-2022 t/m 03-06--2022 

Juni Jarigen Groep 

3 Rowan Hutjens  7 

7 Asaya Eroglu  1-2C 

8 Djaydi Jansen  6B 

8 Bente van Mierlo  8 

9 Noah Leenders  4 

9 Delena de Lorijn  7 

11 Nola Wildschut  1-2A 

12 Shanti Bhola  1-2B 

13 
Romee van Ap-
peldoorn  

1-2B 

14 Jade Aalders  5 

14 Cas Meijer  1-2B 

17 Sem Vleeming  4 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Brief_voor_de_kinderen-sponsorloop2022.pdf
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De rode loper gaat uit! 
periode van 4 juni t/m 17 juni 

Deze periode starten Livia-June Smits, Levi Keurntjes en Morris Lenting  bij de basisschool.  
Jules Kuipers 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 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


