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Geachte ouders/verzorgers, 
De eerste periode van het schooljaar zit er alweer bijna op. Na volgende week breekt er  
een week herfstvakantie aan.   
Vorige week vrijdag hebben we onze openingsviering gehouden voor alle kinderen. Het 
was geweldig om te zien hoe we samen IKC De Brug zijn. En wat waren de ingestudeerde 
dansjes fantastisch! Mede dankzij de inzet van balletschool Blanche die ons ondersteunt 
heeft hierbij, dank daarvoor! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto’s van de openingsviering 

Halviering  
Op onze jaarkalender staat dat er volgende week vrijdag, 21 oktober, halvieringen zijn. 
I.v.m. de openingsviering die vorige week is geweest en we anders 2 vieringen hebben 
die erg dicht op elkaar zitten, hebben we besloten om deze halvieringen niet door te 
laten gaan. 
 
Atelier ronde 1 
Na de herfstvakantie starten we op vrijdag atelier ronde 1 op voor zowel de onderbouw 
als de bovenbouw. De ouders die zich als hulpouder hebben aangemeld ontvangen vol-
gende week nog een mail hierover, zodat we de hulp weer goed kunnen verdelen over 
de diverse ateliers. Het atelier wordt afgesloten met een tentoonstellingsmoment op 
vrijdag 18 november waar u als ouders weer van harte bent uitgenodigd.  

 

Nieuwsbrief 2022-2023: Nummer 3 

Agenda 

 
-Vrijdag 21 oktober 
 -Geplande halviering gaat niet door 
-Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 
 -Herfstvakantie 
-Maandag 31 oktober 
 -Hoofdluiscontrole 
-Vrijdag 4 november 
 -Nieuwsbrief 4 wordt verstuurd 
 -Atelier ronde 1 start 
  -Onderbouw 11.00-12.00 
  -Bovenbouw 13.00-14.30 
 
Zet alvast in uw agenda 
- Vrijdag  18 november 
 -Tentoonstelling; afsluiting atelier  
 ronde 1: ouders welkom 
 -Onderbouw 12.00-12.30 
 -Bovenbouw 14.30-15.00 
  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We zijn aardig voor elkaar.” 
De week erop is dat: “We luisteren naar elkaar” 

 
Bijlagen nieuwsbrief-03 
-Brief Zonnekinderen (herfstvakantie) 
-Infographic week vd mediawijsheid 
 
Vaste bijlagen 22-23: (klik om te bekijken) 
-Jaarkalender 2022-2023 
-Algemene informatie 2022-2023 
-Groepsboekje groep 1-2 
-Groepsboekje groep 3 
-Groepsboekje groep 4 
-Groepsboekje groep 5 
-Groepsboekje groep 6 
-Groepsboekje groep 7 
-Groepsboekje groep 8  

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Samenvoegen_BSO-locaties_Zonnekinderen_herfstvakantie_2022_2.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Infographic_Like-en-Cancel_WvdM.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022-2023_v2_1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Algemene_tekst_2022-2023_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_1-2_versie_22-23_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_3_versie_22-23_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_4_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_5_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_6_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_7_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_8_versie_22-23-def.pdf
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Nieuws van het KDV/ BSO 

 
BSO tijdens een studiedag 
Afgelopen week was er een studiedag van Innerwaard (de stichting waar IKC De Brug onder 
valt). Een dag dat veel kinderen niet op school zijn geweest, maar er ook een heel aantal wél 
gezellig naar onze BSO zijn gekomen om allerlei activiteiten te doen. 
 

Zo zijn we op pad gegaan met een boek vol verschillende paddenstoelen én een zoekkaart. In de 
heemtuin (Arnhem) zijn we diverse paddenstoelen tegengekomen en ook tijdens een rondje 
door het bos. Daarnaast hebben we nog rivierkreeftjes gezien in de beekjes.  
 

De kinderen die op ons IKC bleven hebben geknutseld met kastanjes, slijm gemaakt, gebouwd in 
de hoeken, buiten gespeeld en sommige kinderen (8+) zijn mee geweest naar de OG tent in Dui-
ven waar Innerwaard een studiedag over duurzaamheid had. Daar hebben deze kinderen met 
Jan Terlouw over duurzaamheid gesproken. Jan Terlouw is een Nederlands schrijver, natuurkun-
dige en voormalig politicus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvoegen BSO herfstvakantie 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt  u nogmaals de brief vanuit Zonnekinderen m.b.t. het sa-
menvoegen van onze BSO (met die van sport IKC Het Startblok) in de herfstvakantie op woens-
dag en vrijdag. Deze brief is vorige week ook via Parro en het ouderportaal al verspreid naar ou-
ders van kinderen die gebruik maken van onze BSO. 

 
De rode loper 
De komende periode starten Robin Bloem en Liv ten Bosch bij ons op de basisschool. In de peu-
tergroep start Robin Kateman. 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! 
 
Week van de mediawijsheid 
Net als voorafgaande jaren doen we ook dit jaar mee aan de landelijke week van de mediawijs-
heid. De Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november 2022) heeft als thema 'Like en cancel', 
en gaat over het stimuleren van sociaal gedrag online.  

Jarigen 01-10-22 t/m 14-10-2022 

Okt Jarigen Groep 

16 Skylar van Rijsewijk  4B 

21 Donna Meijer  2-3 

23 Tess Reinten  1-2A 

23 Dex de Ronde  4B 

24 Marnix Brouwers  5 

27 Simay Demirci  1-2C 

27 Luz Schröder  6 

30 Fatima Öztürk  4B 

30 Fenna Reijmer  4B 

31 Jessy Neymann  4A 

Nov Jarigen Groep 

2 Mads Bloemberg 4A 

3 Farah Ouali 2-3 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Samenvoegen_BSO-locaties_Zonnekinderen_herfstvakantie_2022_2.pdf
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Like and cancel 
Via sociale media delen we leuke momenten uit ons leven en maken we ons hard voor wat we belangrijk vinden. Met een  like geef je 
een positieve reactie op video’s, berichten of reacties van anderen. Maar niet elke online interactie is leuk en soms gaat het mis. We 
begrijpen elkaar verkeerd en met de veiligheid van een scherm tussen ons in, is een nare reactie zo geplaatst. Een meningsverschil 
kan leiden tot ruzie, haatreacties of publiekelijk aan de digitale schandpaal genageld worden. 

Uit de peiling van Netwerk Mediawijsheid blijkt dat bijna tweederde van de Nederlanders wel eens gezien of ervaren heeft dat ie-
mand onterecht online gekwetst werd. Ook geeft vier op de tien ondervraagden aan zelf wel eens een nare reactie te hebben ont-
vangen. Toch komen we niet in actie. Slechts de helft geeft aan bekenden, vrienden en familie aan te spreken op het online gedrag – 
en bij vreemden gaat maar 21% het gesprek aan. Ook ander prosociaal gedrag, zoals actief mensen verdedigen en steunen, of ingrij-
pen als er een ruzie dreigt te ontstaan zien we te weinig. Dat kan beter, alsdus de onderzoekers. 

 
In groep 1 tot en met 4 gaan we in gesprek over het internet en media. In de bovenbouw wordt daarnaast dieper ingegaan op veilig-
heid en sociale regels. Groep 5 t/m 8 doet mee aan de spannende online game van Mediamasters.  

 

 

 

 
Even voorstellen…. 
Maatschappelijk werk op school  
Hallo kinderen, ouders/verzorgers van kinderen van IKC De Brug. 
Iedereen doet zijn best om zijn of haar kind zo goed mogelijk op te voeden. Toch zijn er soms vragen over het opgroeien van uw kind 
op school en/of thuis. Bijvoorbeeld onzekerheid, contact met leeftijdsgenoten, druk of juist teruggetrokken gedrag enzovoort. Ook 
kan er sprake zijn van een echtscheiding, een sterfgeval of een andere vorm van verlies binnen het gezin. Vaak helpt het om er met 
iemand over te praten.  
Mijn naam is Roekshana Kishun en ben als maatschappelijk werker betrokken op uw IKC. U kunt bij mij terecht 
wanneer u vragen heeft over opvoeden en opgroeien, maar ook om gewoon een keer kennis te maken. We kun-
nen samen kijken naar uw vragen en mogelijke oplossingen. Indien gewenst kan ik ook met uw kind in gesprek 
gaan. We kunnen afspreken op school, bij u thuis of op het kantoor van het Algemeen Maatschappelijk Werk in 
Duiven of Westervoort. Er zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken. U kunt mij benaderen via de leerkracht 
of intern begeleider, maar u kunt mij op de (werkdagen) ook rechtstreeks bereiken op 0651382854 of 
r.kishun@santepartners.nl 
Na de herfstvakantie ben ik op de onderstaande maandagen op IKC De Brug van 8.30 tot 10.00 uur Loop dus 
gerust bij mij binnen. 
Maandag 21 november 
Maandag 5 december 
Maandag 19 december 
Maandag 16 januari 
Maandag 30 januari 
Maandag 13 februari 
Maandag 27 februari 
Maandag 13 maart 
Maandag 27 maart 
Maandag 10 april 
Maandag 8 mei 
Maandag 22 mei 
Maandag 5 juni 
Maandag 19 juni 
Maandag 3 juli 
 
Namens het team van IKC De Brug wens ik u een heel fijn weekend, 
hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 

 

 

 


