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Geachte ouders/verzorgers, 

 Atelier ronde 1 is inmiddels voor zowel de onderbouw– als de bovenbouw afge-
sloten met een tentoonstelling. Veel dank aan alle hulpouders die meegeholpen 
hebben om deze ronde tot een succes te maken! We kijken terug op geslaagde 
workshops. De tweede ronde start in januari. 2023. 

Pietenmiddag en schoen zetten 
Voor de peuters tot en met groep 5 organiseren we op donderdag 24 november 
een pietenmiddag.  
Na die middag zetten we met de hele school de schoen. Om deze reden wil-
len wij u vragen om vrijdag 25 november buiten te wachten, zodat alle kinderen 
tegelijkertijd naar binnen kunnen gaan. De deuren gaan om 08.30 uur open. De 
leerkrachten zullen vanaf 08.20 buiten staan.  De inloop van deze vrijdag vervalt 
dan. Tot uiterlijk woensdag 23 november kunnen de kinderen ‘een schoen’ mee-
nemen (peuters t/m groep 8). 

Maandag 5 december 
We hebben gehoord dat Sinterklaas en zijn pieten onze school een bezoek gaan 
brengen :-). De kinderen mogen net als anders gewoon vanaf 08.20 uur naar 
binnen. Dan zullen we later die morgen Sinterklaas en zijn pieten gaan ontvan-
gen. Deze dag moeten de kinderen wel fruit, brood en drinken meenemen. Na-
tuurlijk krijgen de kinderen ook wat lekkers. 

Uitslag tevredenheidsonderzoek ouders  
Eind van het vorige schooljaar is er een tevredenheidsonderzoek onder ouders/
verzorgers afgenomen (via een digitale vragenlijst). We willen u in deze nieuws-
brief kort terugkoppelen over het resultaat hiervan.  38% van de ouders heeft de 
vragenlijst ingevuld. Dat is voldoende om de gegevens te kunnen gebruiken/
interpreteren. Via deze link vindt u een korte samenvatting van de bevraagde 
thema’s.  U gaf ons een  7,9 als rapportcijfer. Daar zijn we uiteraard blij mee! 

Een subvraag onder het thema ‘communicatie’ die wat minder hoog scoorde 
was:  “Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?”  
Het is lastig op te maken wat dan precies bedoeld wordt. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat u minder tevreden bent over de rapportage/ het rapport die u als ou-
ders/verzorgers over uw zoon of dochter krijgt.  We beraden ons nog over een 
goede manier waarop we die aanvullende informatie bij u kunnen ophalen.  
We starten dit schooljaar het proces naar een nieuw schoolplan/beleidsperiode, 
waarbij we ook de input van ouders/verzorgers weer willen meenemen. Dit on-
derwerp kan daarbij worden opgenomen. Wordt nog vervolgd dus. 
 
Hoe dan ook. Vanuit het team zijn we dit jaar gestart met een werkgroep waar-
mee we gaan kijken naar een nieuw rapport/ vernieuwde rapportage (groep 3-
8) passend bij de huidige tijd/ontwikkeling. Dat proces kost natuurlijk nog wel 
even tijd.  

 

 

 

Nieuwsbrief 2022-2023: Nummer 5 

Agenda 

 
-Maandag 21 november 
 -Maatschappelijk werkster (Roekshana) 
 aanwezig 8.30-10.00u voor vragen. U 
 kunt hiervoor binnenlopen wanneer u 
 iets met haar zou willen bespreken..(zie 
 nadere info in nieuwsbrief 4, pagina 3) 
-Donderdag 24 november 
 -Pietenmiddag (peuters t/m groep 5) 
 -Schoen zetten (peuters t/m groep 8) 
-Dinsdag 29 november 
 -Ouderavond leesonderwijs groep 3 
 (nadere informatie volgt volgende week 
 via Parro, voor de ouders van leerlingen 
 in jaargroep 3) 
-Vrijdag 2 december 
 -Nieuwsbrief-6 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda: 
-Maandag 5 december 
 -Sinterklaas viering 
-Dinsdag 6 december 
 -Studiedag team (kinderen vrij) 

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

 
Bijlagen nieuwsbrief-05 
-Samenvatting tevredenheidson-
derzoek ouders 
 
Vaste bijlagen 22-23: (klik om te bekijken) 
-Jaarkalender 2022-2023 
-Algemene informatie 2022-2023 
-Groepsboekje groep 1-2 
-

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/samenvatting.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/20221104_Nieuwsbrief-04.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/20221104_Nieuwsbrief-04.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/samenvatting.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/samenvatting.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
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De rode loper gaat uit! 
periode van 19 november t/m 2 december 
De komende periode start Jurre Tamboer in groep 1/2. 
We wensen Jurre een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op het IKC.  De rode lo-
per en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van Jurre! 
 

 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 19 november t/m 2 december 

Nov Jarigen Groep 

24 Devrim Okkay  6 

24 Heaven de Ronde 7B 

27 Eden Edie  1-2C 

29 
Claire van den 
Nieuwenhuijsen 

4B 

30 Skye Alink  4A 

Dec Jarigen Groep 

2 Jessey Popping- 8 


