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Geachte ouders/verzorgers, 

Atelier ronde 2 is in volle gang. Binnenkort sluiten we deze ronde weer af met 
een tentoonstelling voor ouders/verzorgers, opa’s/oma’s. Dit is op vrijdag 10 
februari. Voor onze onderbouwgroepen kunt u vanaf 12.00u binnenlopen tot 
12.15. In de bovenbouw kunt u die middag vanaf 14.30u tot 14.45u naar binnen 
voor de afsluiting. 

 

Maatschappelijk werk 
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven gelezen heeft, hebben we sinds dit schooljaar 
een maatschappelijk werkster die verbonden is aan ons IKC, Roekshana Kishun. 
Zij is inmiddels met zwangerschapsverlof gegaan en wordt de rest van het 
schooljaar (vanaf 1-02-2023) vervangen door Yvette van Betuw. Yvette zal zich in 
een volgende nieuwsbrief nog voorstellen. Tevens zullen we u zo spoedig moge-
lijk informeren over de dag en het tijdstip dat zij haar spreekuur bij ons heeft. 
Aanstaande maandag gaat het geplande spreekuur dus in elk geval niet door.  

 

Rapport 1 

Binnenkort krijgt uw zoon/dochter het rapport mee naar huis. Dit rapport ziet er 
deze keer anders uit dan u van ons gewend bent. We zijn dit schooljaar namelijk 
gestart met het ontwikkelen van een nieuw rapport. Momenteel zitten wij nog 
midden in dit proces en daarom zullen de kinderen eenmalig een ander rapport 
ontvangen. Uiteraard geeft ook dit tijdelijke rapport een duidelijk beeld van de 
ontwikkeling van uw kind die u tijdens de 10 minuten gesprekken met de leer-
kracht(en) kunt bespreken. Bij dit tijdelijke rapport komt ook een toelichting. 

Aan het einde van het jaar zullen de kinderen het rapport in onze nieuwe stijl 
mee naar huis krijgen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudergesprekken groep 1/2 en 4 t/m 8 

Zoals u op onze jaarkalender heeft kunnen lezen worden er de komende periode 
(9 en 14 februari) weer oudergesprekken ingepland voor de kinderen uit de 
groepen 1/2 en 4 t/m 8. We zullen via Parro de gespreksplanner vanaf (30 janu-
ari) weer openzetten. De ouders met broertjes en zusjes krijgen dan eerst 
voorrang om vanaf dat ogenblik in te schrijven. Voor de overige ouders/
verzorgers zetten wij de planner vanaf 31 januari ook open, zodat u kunt in-
schrijven. De gespreksplanner in Parro staat open tot en met vrijdag 3 februari. 

De ouders van kinderen uit groep 2/3 en 3 worden de oudergesprekken op 2 
maart en 7 maart ingepland.  De gespreksplanner voor die gesprekken wordt 
voor de voorjaarsvakantie opengezet. 

 

 

Nieuwsbrief 2022-2023: Nummer 9 

Agenda 

 
-16 jan t/m 27 januari 
  
-Maandag 30 januari  
 -Parro gespreksplanner wordt opengezet 
 voor ouders met  meerdere kinderen in 
 verschillende groepen om de komende 
 oudergesprekken te kunnen inplannen. 
 (gaat om gesprekken voor groep 1/2 en 
 4 t/m 8) 
-Dinsdag 31 januari 
 -Parro wordt opgezet voor alle ouders/
 verzorgers om de komende  
 oudergesprekken te  kunnen inplannen. 
 (gaat om gesprekken voor groep 1/2 en 
 4 t/m 8) 
-Vrijdag 3 februari 
 -Studiedag team, kinderen vrij 
-Maandag 6 februari 
 -Rapporten gaan mee 
-Donderdag 9 februari 
 -Oudergesprekken rapport 1 
 (groep 1/2 en 4 t/m 8) 
-Vrijdag 10 februari 
 -Nieuwsbrief 10 wordt verstuurd 
 
-Zet alvast in uw agenda: 
-Dinsdag 14 februari 
 -Oudergesprekken rapport 1  
 (groep 1/2 en 4 t/m 8) 
-Vrijdag 10 februari  
 -Tentoonstelling atelier ronde 2 
 
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We zijn aardig voor elkaar” De week er-
op is dat: “We luisteren naar elkaar.” 
 
Bijlagen nieuwsbrief-09 
-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  
-Boekje met ‘verantwoorde’ traktaties 

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
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Nieuws van de BSO 
Afgelopen dinsdag zijn we met 8 kinderen naar het Candea College geweest voor een 
echte ‘beauty’ middag. De leerlingen van leerjaar 2 ‘zorg en welzijn’ hebben onze kin-
deren flink in de watten gelegd.  

Zo konden ze kiezen uit nagels lakken, make up, haren wassen en stylen of krullen en 
invlechten. Het was even spannend voor onze kinderen op zo'n grote school, maar ieder-
een heeft een fantastische middag gehad! We genieten van de samenwerking en het 
plezier tussen de BSO kinderen en de leerlingen van het Candea College.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Schoolreisje (groepen 7/8)  /cultureel uitje (groepen 1/2 t/m 6) (HERHALING) 
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. 

De rode loper gaat uit 

Deze periode komen Roos Wildschut, Nayéli Misidjan, Milou Meijer en Jonas Bisselink 
over de rode lopen naar een van onze kleutergroepen.  
We wensen al deze kinderen en natuurlijk ook hun ouders/verzorgers een mooie én 
leerzame tijd toe binnen ons IKC! 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend,  
Hartelijke groet, Stefan de Jonge 

Jarigen 28 januari t/m 10 februari 

Jan Jarigen Groep 

31 Dien Aghalaj  8 

31 Lizzy Bouwman  4B 

Feb Jarigen Groep 

1 Siem Wigman  5 

1 Mirre te Witt  5 

2 Trey Schapink  1-2B 

2 Sem Storteboom  5 

2 Vajèn te Velthuis  2-3 

4 Sam Schilling  1-2C 

5 Jikke Sessink  3 

5 Semmy Supusepa  1-2B 

6 Denzell Bloem  5 

8 Tygo Scheltinga  3 

9 Sebastian  7B 


