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Geachte ouders/verzorgers, 

Vandaag hebben we ons atelier (ronde 2) afgerond met een tentoonstellingsmo-
ment. Erg leuk dat er zoveel papa’s, mama’s, opa’s en oma’s waren. Ronde 3 van 
het schooljaar start op vrijdag 10 maart. Vrijdag 24 maart wordt die ronde  afge-
rond met een tentoonstellingsmoment. Dank ook voor alle ouderhulp!  

 

Carnaval Dolschool De Brug 
Beste jongens en meisjes, Alaaf! 
Vrijdag 17 februari vieren we ons jaarlijkse carnaval op school. Hieronder volgen 
enkele mededelingen voor wat betreft dit festijn. 
 
Voor peuters t/m 8 
Alle leerlingen mogen gewoon tijdens de inloop naar binnen en gaan enige tijd 
erna met hun leerkracht naar het schoolplein.  
Vanaf het schoolplein gaan we rond 08:55 uur in een grote optocht door de Wy-
borg (winkelcentrum). Onze eigen prins en prinses lopen voorop in de optocht.  
Natuurlijk zijn alle ouders/verzorgers, opa’s en oma’s welkom om naar onze op-
tocht te komen kijken.  
  
Voor groep 1 t/m 4 
De kinderen komen ’s ochtends verkleed naar school. Na de optocht krijgen ze 
bezoek van het prinsenpaar en het jeugd-prinsenpaar van C.V. De Dolbotters. Na 
het speelkwartier gaan zij naar de speelzaal en kunnen zij genieten van het 
“SNAVELFESTIVAL”. Dit zijn een groot aantal optredens, die verzorgd worden 
door de kinderen. Dit alles wordt opgeluisterd door onze eigen prins en prinses! 
De school is om 12:15 uur uit en dan begint de vakantie voor de onderbouw.  
 
Voor groep 5 t/m 8 
De kinderen komen ’s ochtends verkleed naar school. Na de optocht hebben zij 
’s morgens een aangepast programma in de eigen groep. ’s Middags om elf voor 
één start het middagprogramma. Na ontvangst van de prins en prinses zullen, 
onder toeziend oog van onze eigen Raad van 11, weer diverse optredens plaats-
vinden tijdens het SNATERFESTIVAL.  
Dit spektakel wordt begeleid door ons huisorkest “De Dolle Snaters” (ouders + 
oud leerlingen). De Raad van 11 vormt de jury en zal zich bezighouden met de 
puntenverdeling. Na een korte pauze volgt de prijsuitreiking. Vanaf 14:45 uur 
begint ook voor deze groepen de vakantie. 
 
Tot slot. Deze dag zijn confetti, spuitbussen en speelgoed wapens NIET toege-
staan, maar serpentines uiteraard WEL. Deze dag mogen de kinderen gewoon 
hun fruit en drinken mee naar school nemen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2022-2023: Nummer 10 

Agenda 

 
-Dinsdag 14 februari 
 -Oudergesprekken rapport 1 
 groep 1/2 en 4 t/m 8 
-Vrijdag 17 februari 
 -Viering Carnaval  
-Maandag 20 t/m vrijdag 24 februari 
 -Voorjaarsvakantie 
-Vrijdag 3 maart 
 -Nieuwsbrief 10 wordt verstuurd 
 
-Zet alvast in uw agenda: 
Ouderpanelgespreksavonden;  
21 maart/ 18april 2023 (zie nadere info in deze 
nieuwsbrief) 
 
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We spelen samen” De week erop is dat: “We 
helpen elkaar” 
 
Bijlagen nieuwsbrief-10 
-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 
(inspiratie) 

 

 

 

 

 

 

Atelier maak je eigen maquette 

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 het KDV 
Afgelopen weken hebben de peuters druk gewerkt aan het thema “wij gaan naar het 
museum”. We hebben het boek van “Nijntje naar het museum” gelezen. Aan de hand 
van woordkaarten hebben we nieuwe woorden geleerd. Ook hebben de peuters  laten 
zien dat ze ware kunstenaars zijn. Alle prachtige werken hebben we verzameld in een 
mooie map. Volgende keer mogen de peuters deze mee nemen naar huis.   

 

 

 

 

 

 

 

Ontruimingsoefening 
Afgelopen woensdag hebben we met de kinderen een ontruimingsoefening gedaan. Dit 
doen we jaarlijks een keer onder begeleiding van een daarvoor gecertificeerd bedrijf. 
Alle kinderen en collega’s stonden binnen twee minuten allemaal buiten op de 
afgesproken verzamelplaats. De oefening verliep zonder problemen. 

Ouderpanelgesprekken  

Met enige regelmaat namen wij in het verleden ‘oudertevredenheidsonderzoeken’ af, 
omdat we willen weten hoe u als ouders over ons IKC denkt. Wij gaan dit wederom op 
een andere manier vormgeven, omdat we bij de vragenlijsten het gesprek missen om 
door te kunnen vragen. We willen graag weten waarom u ergens wel of niet tevreden 
over bent, zodat we het onderwijs aan uw kinderen voortdurend kunnen verbeteren.  

We zullen daarom in samenspraak met onze MR/IKC raad de komende periode 
‘ouderpanelgesprekken’ gaan organiseren.  
In verschillende gesprekken met u willen we de kwaliteit van de school evalueren.  
Aangezien we niet met alle ouders diepgaand in gesprek kunnen gaan, nemen we inter-
views met een groep ouders af, die a-select (willekeurig) gekozen is. Door dit soort 
gesprekken, argumenten en zelfreflectie met ouders denken wij nog beter zicht op onze 
kwaliteit te krijgen.  
Onderwerpen die aan bod zullen komen tijdens de interviews zijn o.a. leefklimaat/
welbevinden, leerklimaat, professionaliteit, communicatie met ouders, kinderen met 
specifieke ondersteuning, imago en partnerschap. 

We organiseren twee avonden waarop we de gesprekken voeren. De eerste ronde ge-
sprekken wordt gehouden op dinsdagavond 21 maart. De tweede ronde gesprekken 
vindt plaats op dinsdagavond 18 april. De aselect gekozen ouders voor de twee avon-
den ontvangen binnenkort een specifieke uitnodiging per mail met nadere informatie. 
Ook zullen zij de uitnodiging persoonlijk per brief ontvangen. 

 

 

 

 

Jarigen 11 februari t/m 3 maart 

Mrt Jarigen Groep 

1 Amy Gerritzen 5 

1 Sophie Gerritzen 5 

2 Lindy Geurds  3 

Feb Jarigen Groep 

13 Liv Jansen  4B 

13 Lola de Wijs 6 

15 Raf Leemans  1-2B 

16 Soukayna El Kadi  8 

17 Fee Leenders  7B 

17 Lotte Rosbag  7B 

18 Iza Lubbers  2-3 

18 Sabri Ouali 4A 

19 Noor Klifman  1-2C 

19 Jasmijn de Wijs  6 

21 Lauren Hesse  3 

23 Cas Deckers  3 

23 Cesar Driesprong  1-2C 

23 Fiona Manschot  3 

24 Maely de Mey 1-2B 

27 Def van Mierlo 1-2C 
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Van alle bijeenkomsten worden verslagen gemaakt die worden verwerkt tot een eindrapportage en aanbevelingen 
die we in de komende jaren zullen gebruiken om ons IKC nog verder te ontwikkelen. We hopen van harte dat u op 
deze manier mee wilt bouwen aan de kwaliteit van ons IKC in het belang van optimale ontwikkelingskansen van 
onze kinderen. 

 

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

 

 

 


