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Geachte ouders/verzorgers, 

Het nieuwe kalenderjaar is van start gegaan. Voor ieder de allerbeste wensen 
voor 2023. Op een mooi jaar vol leerplezier! 
Vanmorgen is het thema ‘Wij gaan naar het sprookjesbos’ geopend in de onder-
bouw. Wat waren er vanmorgen ontzettend veel opa’s en oma’s om een sprook-
je voor te lezen aan de kinderen van groep 1-2-3. Super bedankt daarvoor. De 
kinderen hebben er van genoten! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atelier ronde 2 van start 

Volgende week vrijdag start de nieuwe ronde van het atelier voor zowel onder-
bouw als bovenbouwgroepen. Het aanbod vindt u als bijlagen (onderbouw-
bovenbouw)  van deze nieuwsbrief. We hebben er weer heel veel zin in! 
Ouders die zich hebben opgegeven voor atelier ronde 2 als hulpouder krijgen 
maandag bericht wanneer en bij welk atelier zij kunnen ondersteunen! Dank 
voor alle aanmeldingen.  
 

Vraag aan u over het aanvulling in ons aanbod van het atelier (in de toekomst) 
namens onze leerlingenraad (Herhalingsberichtje) 

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 Directie@IKC-debrug.nl. Dan gaan we zoeken naar een moge-
lijkheid om dit aan ons aanbod toe te voegen. 

 
Opbrengst Jantje Beton loterij  
De opbrengst van de Jantje beton loterij was dit schooljaar €903 euro. Wederom 
een super mooie opbrengst die we kunnen besteden aan onze kinderen. Heel 
veel dank aan alle kinderen die de lootjes verkocht hebben. Deze opbrengst 
wordt onder andere besteed aan buitenspeelmateriaal. Ter illustratie. Uit een 
deel van de sponsorgelden is vorig schooljaar het nieuwe speeltoestel aan de 
voorkant van ons gebouw bekostigd. 
 

Cito lovs toetsen  
De komende weken worden de Cito LOVS toetsen weer afgenomen. Dit zijn 
toetsen in het kader van ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen gebruiken we 
onder andere om te kijken hoe de ontwikkeling van de schoolvaardigheden van 
uw zoon/dochter verloopt.  

Bij het rapport wat begin februari meegaat ontvangt u een uitdraai van de afge-
nomen toetsen. Omdat het leerlingvolgsysteem vernieuwd is zal die uitdraai er 
wat anders uitzien dan u gewend was. 

 

Nieuwsbrief 2022-2023: Nummer 8 

Agenda 

 
-16 jan t/m 27 januari 
 -Cito lovs toetsen worden afgenomen 
-Maandag 16 januari 
 -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) 
-Vrijdag 20 januari 
 -Atelier ronde 2, workshop 1 (OB-BB) 
-Vrijdag 27 januari 
 -Atelier ronde 2, workshop 2 (OB-BB) 
 -Nieuwsbrief 9 wordt verstuurd 
 
-Zet alvast in uw agenda: 
-Maandag 30 januari:  
-Maatschappelijk werkster (Roekshana) aanwe-
zig 8.30-10.00u voor vragen. U kunt hiervoor bin-
nenlopen wanneer u iets met haar zou willen 
bespreken. 
-Vrijdag 3 februari 
-Studiedag team (kinderen vrij) 

  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We zijn aardig voor elkaar” De week erop is 
dat: “We luisteren naar elkaar.” 
 

 
Bijlagen nieuwsbrief-08 
-Aanbod atelier onderbouw 
-Aanbod atelier bovenbouw 
 
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  
-Boekje met ‘verantwoorde’ traktaties 
(inspiratie) 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Onderbouw-PPT-RONDE2-COMPLEET-2022-2023-ID06712.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Atelier_BOVENBOUW_RONDE_2_COMPLEET-2022-2023.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/Onderbouw-PPT-RONDE2-COMPLEET-2022-2023-ID06712.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Atelier_BOVENBOUW_RONDE_2_COMPLEET-2022-2023.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
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Traktatieboekje-Brug.pdf


II  

 

Schoolreisje (groepen 7/8)  /cultureel uitje (groepen 1/2 t/m 6) 
Binnen ons IKC hebben we de afspraak dat we het ene schooljaar met alle groepen op 
schoolreisje gaan en het  daaropvolgende jaar een cultureel uitje plannen.  
Het schoolreisje wordt altijd bekostigd door ouders/verzorgers, het cultureel uitje ver-
loopt via onder andere het cultuurbudget wat we als school ontvangen. 
De culturele uitjes worden nog gepland in het tweede deel van dit schooljaar, dus data 
vindt u om die reden niet op onze jaarkalender. Daarover wordt u nog geïnformeerd. 

Schoolreisje Efteling 15 juni 2023 
De groepen 7 en 8 vormen een uitzondering. Zij gaan namelijk het ene jaar op school-
reis naar De Efteling en het andere jaar op schoolkamp. Dit jaar is het schoolreisje  naar 
De Efteling aan de beurt. Dit zal zijn op 15 juni 2023. 
Omdat we als IKC geen middelen ontvangen om schoolreisjes te bekostigen worden die 
kosten wel doorberekend aan ouders/verzorgers.  Over de exacte kosten hiervan wor-
den de betreffende ouders nog geïnformeerd. Betalingen zullen weer verlopen via het 
Schoolkassa systeem. 

 

 

 

 

Verkleedkleren gezocht!  

Voor de onderbouw zijn we op zoek voor onze huishoek op het leerplein naar verkleed-
kleren die we mogen houden. Op dit moment zijn we vooral op zoek naar verkleedkle-
ren die in het thema sprookjes passen, maar alles is welkom.  

Heeft u thuis nog verkleedkleren die te klein zijn voor uw kinderen dan zouden wij er 
erg blij mee zijn. Het gaat dan om de maten 104 t/m 128.    

Met vriendelijke groet,  

Leerkrachten van de onderbouw  

 

Traktatiebeleid 
Er bereiken ons enkele signalen dat traktaties van kinderen bij het vieren van een ver-
jaardag, soms (hoe leuk en goed bedoeld ook) wat té veel/ongezond zijn. Om die reden 
willen we via deze nieuwsbrief weer eens aandacht schenken aan de richtlijnen binnen 
het traktatiebeleid (passend binnen alle afspraken over gezonde voeding die we heb-
ben binnen ons IKC). 
 
We willen graag meewerken aan het behoud van een goed gebit en de gezondheid van 
uw kind. Daarom geven wij er de voorkeur aan dat op school niet gesnoept wordt. Bij 
sommige festiviteiten ontkomen we echter niet aan pepernoten of kerstkransjes, maar 
wij proberen ons hierbij te beperken. 
 
 

 

 

Jarigen 14 januari t/m 27 januari 

Jan Jarigen Groep 

14 Semih Çilingir  2-3 

16 Lynn van Onna  6 

18 Bob Kluitman  1-2A 

22 Joah Gerritsen  1-2C 

22 Nikki Reijmer  7A 

23 Finn Aalders  7B 

23 Femke Verhoef  1-2B 

24 Kate van der Ven  3 

26 Semm Hoffmans  3 

27 Hila Wakily  2-3 

https://www.ikc-debrug.nl/traktatiebeleid/
https://www.ikc-debrug.nl/traktatiebeleid/
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Een verjaardag is voor kinderen vaak compleet als er getrakteerd mag worden op school. Uiteraard mag dat ook op 
IKC De Brug. We doen een beroep op ouders/verzorgers als het gaat om ‘verantwoord’/ ‘gezond’ trakteren. Het beste 
moment om te trakteren is net vóór of net na de ochtendpauze. Het tussendoortje en de traktatie komen dan tegelij-
kertijd en dat is minder belastend voor het gebit. Maar wát laat je je kind nu uitdelen? 
Dat is elk jaar weer iets waar je als ouder en/of verzorger over moet nadenken. Iets bijzonders? Niet te duur? Goed te 
bewaren zijn en ga zo maar door. Rondom ons traktatiebeleid hebben we als team in samenspraak met de IKC-raad 
afgesproken om verantwoord trakteren te promoten. Dat betekent dat wij zelf als team van De Brug volgens de on-
derstaande richtlijnen trakteren bij het vieren van bijvoorbeeld een verjaardag. De uiteindelijke keuze van traktatie 
blijft voor ouders wel vrij invulbaar. We leggen u hierin dus niets op.  
 
Hieronder een aantal richtlijnen om uw kind verantwoord te laten trakteren: 
-Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is 

 Grote hoeveelheden traktaties zijn ongewenst omdat de traktaties dan vaak teveel suiker, zout en/of vet be-
vatten. Bovendien remmen grote hoeveelheden ook de eetlust voor de lunch. Een traktatie is een extraatje en 
mag daarom niet te groot zijn. 

Kies bij voorkeur een gezonde traktatie 
 Een gezonde traktaties is een traktatie waar niet teveel vet en suiker in zit. Trakteer op ‘verstandig snoep’ bij-

voorbeeld popcorn. Lekker en gezond zijn bijvoorbeeld fruit, groente (worteltjes, reepjes paprika), pepsels, 
rijstwafels en soepstengels. Kijk voor suggesties op: www.gezondtrakteren.nl, www.voedingscentrum.nl. Op 
onze website is een boekje te downloaden/ te bekijken waar suggesties voor ‘gezonde’ traktaties in staan. Op 
onze website is het traktatieboekje wat is samengesteld te bekijken. Deze is te vinden onder de knop 
“informatie” (klik hier om te bekijken) 

Denk ook aan niet eetbare traktaties 
 Een traktatie hoeft niet altijd iets eetbaars te zijn. Je kunt kinderen (zeker in de onderbouw) blij maken met 

bijvoorbeeld een stuiterbal, stickers, kleurboekje, knikkers, potloden en bellenblaas. Het gaat er vooral om 
dat de traktatie er leuk uit ziet. Neem eens een kijkje op www.kidsfeestje.nl en www.genysoeteman.nl 

Geef de leerkrachten dezelfde traktatie als de kinderen 
 In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de kinderen een prikker met fruit krijgen en de leerkrachten 

een gevulde koek. Maak voor de leerkrachten geen uitzondering en geef ze dezelfde traktatie als de kinderen. 
 Een traktatie mag best een beetje suiker bevatten. 
 
Inspiratie voor traktaties! 
Op zoek naar lekkere en verantwoorde traktaties? In het Traktatieboekje van IKC De Brug vindt u leuke suggesties! 
 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend,  
 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Traktatieboekje-Brug.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Traktatieboekje-Brug.pdf

