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Geachte ouders/verzorgers, 
Het sinterklaasfeest is in volle gang. In de bovenbouwgroepen worden er traditiege-
trouw surprises voor elkaar gemaakt. Al gedurende deze hele week is er een 
‘schatkamer’ ingericht met allemaal prachtige kunstwerken.  

We hebben vernomen dat de goedheiligman IKC De Brug weer zal bezoeken op 5 de-
cember a.s. De kinderen mogen 5 december net als altijd gewoon om 8.20u naar binnen 
aanstaande maandag. Tussen half negen en negen uur wordt de sint ontvangen door de 
kinderen en leerkrachten op het schoolplein. Deze dag nemen de kinderen wel fruit, 
brood en drinken mee. Natuurlijk krijgen de kinderen ook wat lekkers. We gaan er in sa-
menspraak met onze activiteiten commissie weer een topfeest van maken! 

 

 

 

 
 

Ouderpanelgesprekken 2023 
We starten dit schooljaar het proces naar een nieuw schoolplan/beleidsperiode, waarbij 
we ook de input van ouders/verzorgers weer willen meenemen en onze kwaliteit willen 
evalueren. Inmiddels hebben we besloten dat we de input van ouders graag weer zou-
den willen ophalen middels ouderpanelgesprekken. Bij die gesprekken wordt er gedu-
rende twee avonden a-select een aantal ouders uitgenodigd om in gesprek te gaan over 
een aantal deelonderwerpen die we belangrijk vinden binnen ons IKC. Medio maart 
2023 zullen die gesprekken plaats gaan vinden, zodat we de input ook mee kunnen ne-
men in ons nieuwe IKC plan. Nadere informatie hierover volgt uiteraard nog. 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2022-2023: Nummer 6 

Agenda 

 
-Maandag 5 december 
 -Sinterklaasviering op school 
 -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) 
-Dinsdag 6 december 
 -Studiedag team basisschool (kinderen 
 vrij) 
-Vrijdag 16 december 
 -Nieuwsbrief-7 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda: 
-Donderdagavond 22 december; kerstviering/
tentoonstelling en sfeervolle activiteiten op het 
schoolplein (nadere info volgt) 

  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Zeg ik stop, hou dan op!.” De week erop is dat: 
“In de klas, in de hal, zachtjes praten overal” 
 

 
Bijlagen nieuwsbrief-06 
-Geen 
 
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-20-21/20221104_Nieuwsbrief-04.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/20221104_Nieuwsbrief-04.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/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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De rode loper gaat uit! 
periode van 3 december t/m 17 december 
Deze periode zijn Linde Calis, Linde Brouwers en Xem Polman gestart binnen onze peutergroep. 
We wensen deze 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 deze kinderen. 
 
Nieuws van de BSO/KDV 

Afgelopen maandag mochten er kinderen mee naar het Candea collega om samen met de leer-
lingen van leerjaar 3 pepernoten te bakken.  Het was een leuke samenwerking en hopelijk vol-
gen er nog meer van deze leuke uitjes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 2022 
Het lijkt nog even weg, maar….. Ook de voorbereidingen voor het kerstfeest zijn al in volle gang. 
Dit jaar zal er op donderdagavond 22 december een ‘kerst tentoonstelling’ op het plein worden 
georganiseerd met daarbij allerlei verschillende leuke, sfeervolle ‘kerst’ activiteiten. Daarbij bent 
u als ouder/verzorgers ook van harte uitgenodigd! Specifieke informatie hierover volgt nog, 
maar noteer deze datum vast in de agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 3 december t/m 16 december 

Dec Jarigen Groep 

3 Don de Ridder  4A 

4 Rosana Davtian  4B 

5 Maud Lijkendijk  4B 

8 Deniz Okkay  4B 

10 Sem Berendsen  7A 

10 Vigo Robben  3 

11 Kylan van Mierlo  7B 

14 
Kyana van de 
Wakker 

6 

15 Arla Hadziomero- 7B 
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Studiedag team, dinsdag 6 december 

Zoals u weet staat er komende dinsdag een nieuwe studiedag voor het basisschoolteam op de planning.  
Wij gaan die dag onder andere bezig met de deelonderwerpen hoogbegaafdheid en de rots en watertraining.  

 

Inschrijven basisschool 

Is er een broertje of zusje van uw gezin nog niet ingeschreven dan willen we u met klem vragen om dat zo snel mogelijk te 
doen. We merken namelijk dat we snel vol raken.  
Mocht u meer informatie willen, bel/mail dan even met meester Stefan (directie@ikc-debrug.nl) 

 

Bericht namens de parochie Sint Willibrordus 
Kindje wiegen 
Op kerstavond, 24 december, is er om 17.00 uur weer ‘Kindje Wiegen’. Een viering van zo'n 45 minuten waarin het kerstver-
haal op eenvoudige wijze verteld wordt, omlijst met mooie kerstzang- en muziek. Deze viering is ook zeer geschikt voor de al-
lerkleinsten onder ons. Het is in de Andreaskerk in Zevenaar, Markt 2. De kerk is open vanaf 16.30 uur en u wordt begroet met 
de klanken van de midwinterhoorn. Kinderen mogen verkleed komen als Jozef, Maria, koning, engel, herder of schaapje. Er is 
voor hen plaats op de dekens en kussens vooraan in de kerk. 

Van harte welkom!! 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 


