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Geachte ouders/verzorgers, 

Het atelier ronde 1 ging vandaag van start.  We hebben weer een mooi aanbod 
voor zowel de onderbouw- als de bovenbouwgroepen. Deze ronde kent voor de 
onderbouw twee workshops. In de onderbouw wordt volgende week vrijdag 11 
november aansluitend aan het atelier (van 12.00u tot 12.30u) de tentoonstelling 
gehouden. Kinderen kunnen na afloop van de tentoonstelling hun tas en jas bij 
de eigen groep ophalen.  
Alle ouders/verzorgers/opa’s/oma’s zijn natuurlijk welkom een kijkje te komen 
nemen. Hieronder vindt u vast de verdeling van de ruimtes, zodat u weet waar 
de tentoonstelling is van het atelier van uw zoon of dochter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Voor de bovenbouw wordt er na workshop 3 (op 18 november) een tentoonstel-
ling gehouden. Die tentoonstelling wordt van 14.30 tot 15.00u georganiseerd. 
Ook daar zijn alle ouders/verzorgers/opa’s/oma’s natuurlijk van harte uitgeno-
digd. Hieronder vindt u ook vast de verdeling van de ruimtes, zodat u weet waar 
de tentoonstelling is van het atelier van uw zoon of dochter. 

  

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2022-2023: Nummer 4 

Agenda 

 
-Maandag 7 november 
 -Studiedag team, kinderen vrij 
-Dinsdag 8 november t/m vr 11 november 
 -Week van de mediawijsheid 
- Vrijdag 11 november 
 -Tentoonstelling; afsluiting atelier  
 ronde 1 onderbouw: ouders/verzorgers 
 welkom; 12.00-12.30 
-Vrijdag 18 november 
 -Tentoonstelling; afsluiting atelier ron
 de 1 bovenbouw 14.30-15.00 
 

  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We spelen samen.” De week erop is dat: “We 
helpen elkaar” 

 
Bijlagen nieuwsbrief-04 
-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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaal/ruimte Atelier 

1-2a klei je eigen beeld maken  

1-2C happy stones  

1-2B dans 

2-3 spelen met je handen  

3 programmeren kun je leren  

4A cupcakes  

4B creatief met de ipad  

leerplein beneden keuken Bakken/koken 

leerplein boven BSO knutselen 

Speelzaal Percussie instrumenten 

Huishoek onderbouw leerplein opvang allerjongste kleuters 

Lokaal/ruimte Atelier 

Lokaal groep 6 Jong en oud  

lokaal groep 7a Programmeren 7-8 

lokaal groep 3 Programmeren 5-6 

Lokaal groep 1-2B Dierverzorging  

lokaal groep 1-2A Verderkijkdoos  

lokaal groep 7b Solderen 

lokaal groep 8 Linosnede 

lokaal groep 5 op art 

leerplein beneden keuken Koken  

lokaal groep 4b Programmeren met code  

Leerplein bovenbouw (BSO) tandtechniek 

lokaal groep 4a "Schrijven" van een boek/tekst 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/nieuwsbrieven-2018/Onderbouw-PPT-RONDE1-COMPLEET-2022-2023-ID06712.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/nieuwsbrieven-2018/Atelier_BOVENBOUW_RONDE_1_COMPLEET-2022-2023.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 (vakantie opvang) 

We hebben een super leuke herfstvakantie gehad met veel activiteiten en uitjes. 

Op maandag was het Boekenbal dus mochten de kinderen verkleed komen en een oud boek 
meenemen om te ruilen of weg te geven. S'middags zijn we met alle kinderen in 2 bussen naar 
Kronenburg gereden waar we de ‘be your selfie tour’ hebben gedaan. 
 

Dinsdag kwam de pijler natuur/techniek volop aan bod. De ‘Steam challenge’ met als naam  “De 
wolf is terug”, hebben we samen uitgevoerd. De kinderen mochten zelf dingen bedenken hoe de 
wolf en de mens in dezelfde provincie kunnen samenleven. 

In de middag zijn we weer met alle kinderen op pad geweest naar de Kaastobbe in Duiven, daar 
hebben we een rondleiding gekregen op de boerderij en mochten kinderen vragen stellen én 
hebben we ook kaas kunnen proeven. 
 

Donderdagochtend was het de beurt aan de pijler Sport.  Tijdens onze sportdag hebben we fa-
natiek spelletjes gespeeld. Die middag de dag afgesloten bij ‘Repko Stables’ in Laag Keppel. De 
kinderen kregen een rondleiding door de paardenstallen en er werd van alles verteld over de 
paarden. Ook mochten we echt met de paarden werken. Het was voor sommige kinderen ont-
zettend spannend, maar iedereen heeft fantastisch meegedaan! Het pimpen van een paard viel 
echt in de smaak. Wij hebben genoten van de vakantie samen met de kinderen. Geniet nog even 
mee van de foto’s. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 4 november t/m 18 november 

Nov Jarigen Groep 

8 Liam de Mey  8 

10 Liza Hagens  1-2C 

10 Atalay Mermer  4B 

11 Yara Diepenbroek  3 

15 Celiese Scholten  5 

16 Jale Schuurink  4A 

17 Nina Teunissen  4A 

18 Lelyana Kersten  3 
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Week van de mediawijsheid (Herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
Net als voorafgaande jaren doen we ook dit jaar mee aan de landelijke week van de mediawijsheid. 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.  

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…. (Herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
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 kunnen 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


