Geachte ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 20

Agenda
-Maandag 18 juli
Kinderen groep 1-2 middag (vanaf
12.00) vrij i.v.m. musical groep 8 (zie
jaarkalender)
-Dinsdag 19 juli
-Afscheidsavond/ Musical groep 8
(alleen voor de uitgenodigde ouders)
-Vrijdag 23 juli
-Om 12.00 begint de vakantie voor alle
kinderen
Vrijdag 9 september
-Nieuwsbrief 1 (2022-2023) wordt
verstuurd
Zet alvast in uw agenda
-Maandag 5 september
-We gaan weer naar school!
-Woensdag 21 september, studiedag
team (kinderen basisschool vrij)

Schoolafspraken:
-Volgende week staat de afspraak:
“We zijn zuinig op elkaars spullen” centraal, de
week na de zomer vakantie is dat:
“We praten met elkaar als er iets is”

De laatste week van het schooljaar staat alweer voor de boeg.
Je zou het bijna vergeten, maar ook afgelopen jaar stond nog steeds gedeeltelijk in het
teken van coronamaatregelen. Binnen ons IKC zijn we in die tijd helaas door een korte
lockdown rondom de kerstperiode niet gespaard gebleven van een korte schoolsluiting
én een aantal quarantaines van groepen, wat ook voor u als ouders/verzorgers wederom een impact heeft gehad. We willen u hierbij heel erg bedanken voor uw flexibiliteit
het afgelopen schooljaar. Samen hebben we er toch weer een mooi jaar van kunnen
maken en gelukkig kon er de afgelopen periode ook eindelijk weer veel doorgaan wat al
enkele jaren niet lukte zoals bijvoorbeeld de schoolreisjes en het kamp. Wat beiden een
groot succes was!
Musical en afscheidsavond groep 8
Op dinsdagavond 19 juli zal groep 8 de afscheidsmusical “Wie steelt de show!” spelen
voor hun ouders en broers en zussen die niet bij ons op school zitten. Vandaag speelden
de kinderen de voorstelling al voor hun opa’s en oma’s en maandag a.s. krijgen de kinderen van ons IKC de musical te zien.
Naast de musical zal er dinsdagavond natuurlijk ook afscheid genomen worden van deze
kinderen, volgend schooljaar starten zij namelijk op het Voortgezet Onderwijs.
We wensen alle kinderen van groep 8 een spetterende afscheidsdag én avond!
Sponsorloop
De opbrengst van de sponsorloop is inmiddels opgeteld. Er is in totaal een super mooi
bedrag van €5660 euro opgehaald. Echt een recordopbrengst, zoveel is er nog nooit
met een sponsorloop bij elkaar gehaald! Een hééééél groot compliment dus voor onze
kids!
De helft daarvan is overgemaakt op rekening van het KWF. Zij waren ook erg onder de
indruk van dit resultaat. Het onderstaande berichtje ontvingen we van onze contactpersoon:
Lieve kinderen van IKC De Brug. Elke dag boeken we vooruitgang om de kans op kanker
te verkleinen, de kans op genezing te vergroten en de kwaliteit van leven te verbeteren.
Samen maken we het verschil voor mensen met kanker. Ontzetten bedankt voor jullie
steun en prachtopbrengst!

Bijlagen:
-Jaarkalender 2021-2022

I

Vakantierooster 2022-2023 én studiedagen team
Hieronder vindt u (nog een keertje) de vakanties voor volgend schooljaar op een rijtje.

Juli Jarigen

Groep

16

Teun Koenen

3A

17

Jayda-Roos ten Have

8

18

Prachi Behary

3A

20

Cas Jansen

8

21

Lieke Klifman

4

21

Lieke Kluitman

3A

21

Alexia Popa

4

22

Thimo Rosbag

8

22

Dide Sessink

4

22

Damla Yaman

6A

23

Daan Storteboom

1-2A

23

Stan Verhoef

6B

25

Adam Aghalaj

6B

22-04-2023 t/m
07-05-2023

25

Milan Deckers

4

27

Lorena Aalders

8

27

Ben Bisselink

1-2B

18-05-2023 t/m
19-05-2023
29-05-2023

28
30

Dean van der Ven
Liam Buiting

6B
8

Voor 2022-2023 vindt u hieronder de vakanties en vrije dagen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaar
(incl. Carnaval)
Goede Vrijdag en
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

15-07-2023 t/m
27-08-2023

Tevens zijn er weer een aantal studiedagen voor het team ingepland. Deze studiedagen
geven we u hierbij ook vast door, zodat u hier rekening mee kunt houden.
Uiteraard komen deze data straks ook allemaal op onze jaarkalender terug. Die ontvangt u
direct na de zomervakantie, net als het groepsboekje.
Studiedagen team basisschool 2022-2023
-Woensdag 21 september 2022
-Dinsdag 11 oktober 2022 (stichtingsdag Innerwaard)
-Maandag 7 november 2022
-Dinsdag 6 december 2022
-Vrijdag 3 februari 2023
-Donderdag 8 juni 2023

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend en natuurlijk na volgende week een
heel fijne zomervakantie!
hartelijke groet,
Stefan de Jonge

II

Jarigen 16 juli t/m 8 september

Aug Jarigen

Groep

1

Romy Joosten (2016)

1-2C

1

Yaman Kaied (2011)

6B

5

6A

8

Loes Holten (2011)
Duncan Willemsen
(2016)
Marlise Doeven (2012)

8

Kaylee Grollé (2015)

3B

9

Luciano Daams (2017)

1-2A

11

Fleur Bosveld (2012)

6A

12

Lenn Hermsen (2012)

6B

12

Liam Terhaerdt (2017)

1-2B

14

Mees Arends (2010)

8

14

Miraç Aydemir (2017)

1-2C

14

Jaylee Wieleman (2017) 1-2C

16

Hicran Demirci (2011)

7

18

7

22

Djenna ten Dam (2011)
Cayleigh Gerritsen
(2014)
Jens Oostingh (2017)

23

Belle de Ridder (2012)

6A

25

Dunya Stam (2016)

1-2A

28

Nolan Lenting (2015)

3A

29

Enzo Heijna (2016)

1-2B

29

Linn Hetterscheit (2010) 8

30

Lissy Smit (2015)

3A

31

Evie Baalman (2017)

1-2C

31

Tom Langenbach (2014) 4

31
31

Liam Nillessen (2012)
6B
Lotte Vorenkamp (2015) 3A

7

20

1-2C
6A

4
1-2A

Sept Jarigen

Groep

5

Seb Raasing

3A

7
8

Mila Meurs
Nore Bouwmeister

1-2C
5

