
I  

 

Geachte ouders/verzorgers, 

De tijd vliegt. Over een week staat de kerstvakantie alweer voor de deur en ma-
ken we ons op voor een nieuw kalenderjaar.  
Ons IKC is inmiddels omgetoverd in kerstsferen. In de avonduren hebben de da-
mes van onze AC hard gewerkt, waarvoor heel veel dank!  
De kerstperiode is de afgelopen weken al van start gegaan. We hebben advent 
gezamenlijk gevierd. Onze kerstviering is dit schooljaar gelukkig ook weer moge-
lijk mét ouders erbij.  In deze nieuwsbrief daarover meer informatie. 

Kerstviering donderdag 22 december 2022 
Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen dinsdag 13-12-2022 zijn de brieven meegegeven met daarin alle in-
formatie over onze kersttentoonstelling van volgende week donderdagavond  
22 december.  Mocht u die informatie gemist hebben, dan vindt u de betreffen-
de informatie nog eens als bijlage bij deze nieuwsbrief. Het zijn wel twee brie-
ven, omdat u bent toebedeeld aan een van de genoemde tijden in de brief. 
Mocht u niet meer weten aan welke tijd u bent gekoppeld? Vraag het even na op 
school. 
Per gezin kunnen er twee volwassenen mee (dit onder andere in verband met 
de hoeveelheid eten en drinken die we hebben).  

 
Daarnaast hebben we nog een kleine oproep: 

Er staan twee vuurkorven op het plein. Hier hebben we hout voor nodig. Als u 
hout over heeft kunt u dit vanaf maandag inleveren bij de leerkracht van uw 
kind. Hoe meer hout hoe langer het vuur kan branden.  
Met vriendelijke groet, 

De kerstcommissie   

 

Atelier ronde 2 
Na de kerstvakantie starten we op vrijdag 20 januari atelier ronde 2 op voor zo-
wel de onderbouw als de bovenbouw. De ouders die zich als hulpouder hebben 
aangemeld ontvangen volgende 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 10 fe-
bruari waar u als ouders weer van harte bent uitgenodigd. In de volgende 
nieuwsbrief zullen we u ter informatie ook het aanbod van deze ronde toestu-
ren. Leuk van de vorige keer was dat er ook diverse ouders een eigen atelier 
hebben gegeven. Mocht u vanuit uw werk/expertise ook eens willen deelnemen 
of eens nader willen informeren over deelname aan ons atelier als workshoplei-
der dan kunt u altijd even contact zoeken met meester Stefan (directie@ikc-
debrug.nl). 
 
Vraag aan u over het atelier namens onze leerlingenraad 

Hoi wij zijn Morris, Levi, Dano, Maud en Dien. Wij zitten in de leerlingenraad en 
we hebben gepraat over een aanbod in vreemde talen binnen ons atelier. Daar 
is uitgekomen dat we iemand zoeken die goed een andere taal spreekt en daar 
een atelier over wil geven aan de leerlingen van De Brug. Het liefst geen Engels 
want dat hebben we al heel veel :-). Wilt u zich opgeven of kent u iemand die 
een andere taal spreekt en dat wellicht zou willen doen? Mail het dan naar Di-
rectie@IKC-debrug.nl. Dan gaan we zoeken naar een mogelijkheid om dit aan 
ons aanbod toe te voegen. 
 
 

 

Nieuwsbrief 2022-2023: Nummer 7 

Agenda 

-Maandag 19 december 
 -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 22 december 
 -Kerstviering 
-Maandag 9 januari: We gaan weer naar school 
-Vrijdag 13 januari 
 -Nieuwsbrief-8 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda: 
-Vrijdag 20 januari: Atelier ronde 2 van start! 

  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Wie rent hierbinnen, moet opnieuw beginnen!” 
De week erop is dat: “Gaat de bel, dan stopt het 
spel.” 
 

 
Bijlagen nieuwsbrief-07 
-Kerstbrief (dinsdag j.l. meegegeven op papier) 
 
 
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/Nieuwsbrieven-20-21/Brief_aan_ouders-Kerstviering2022_1.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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Inschrijven basisschool (herhalingsbericht) 

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 (herhalingsbericht) 
Kindje wiegen 
Op kerstavond, 24 december, is er om 17.00 uur weer ‘Kindje Wiegen’. Een viering van 
zo'n 45 minuten waarin het kerstverhaal op eenvoudige wijze verteld wordt, omlijst 
met mooie kerstzang- en muziek. Deze viering is ook zeer geschikt voor de allerklein-
sten 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!! 

 

Ouderpanelgesprekken 2023 (herhalingsbericht) 
We starten dit schooljaar het proces naar een nieuw schoolplan/beleidsperiode, waar-
bij 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 zouden willen ophalen middels ouderpanelgesprekken. Bij die gesprekken wordt 
er gedurende 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 kun-
nen nemen in ons nieuwe IKC plan. Nadere informatie hierover volgt uiteraard nog. 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, en alvast heel fijne feestdagen en 
een gelukkig, gezond 2023! 
 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 17 december t/m 13 januari 

Dec Jarigen Groep 

17 Enna Pozderovic  3 

18 Tess de Bruin  6 

18 Lucas Gerritzen 8 

24 Tess Nillessen  2-3 

30 Pepijn van de Glind  1-2A 

31 Billie Beerling  1-2A 

Jan Jarigen Groep 

3 Emma Bonte  4A 

3 Bob Driesprong  4B 

4 Chris van 't Sant  8 

5 Sasja Kollen  1-2A 

7 
Quinn van den 
Brink  

1-2C 

7 
Noortje van Helvert 
(2017) 

2-3 

8 Wessel Bouwman 8 

8 Sepp Gerretzen  1-2B 

9 Jim van Winsen  5 

10 Piya Behary  1-2A 

11 Evie Wieleman 3 


