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Geachte ouders/verzorgers, 

We zijn weer begonnen! Het schooljaar 2021-2022 is afgelopen maandag van 
start gegaan. Gelukkig zagen we iedereen na zes weken weer gezond en wel te-
rug op ons IKC.  We gaan er een mooi én natuurlijk ook leerzaam jaar van  
maken! 

 

Omdat het Coronavirus helaas nog steeds onder ons is, zijn er ook nog steeds 
enkele aangepaste maatregelen van kracht. Hierover is er vorige week een extra 
nieuwsbrief verstuurd. Deze brief sturen we nogmaals als bijlage mee. Uiteraard 
evalueren we maatregelen steeds binnen ons team. Mochten er aanpassingen 
komen dan zullen we u hierover zo spoedig mogelijk  informeren. 
 
Groepsboekjes 
De groepsboekjes zijn  inmiddels op papier mee gegaan. Over de onderstaande 
twee punten willen we even duidelijkheid scheppen, omdat dit niet op alle 
plaatsen in het groepsboekje goed stond vermeld. 
-Groep 1-2-3-4 zijn op vrijdagen om 12.15u vrij (dus niet om 12.00u). Dit is dit 
schooljaar veranderd. We hebben de woensdag en de vrijdag voor deze groepen 
gelijk gemaakt voor wat betreft de eindtijd. 

-De waterdag is dit schooljaar op donderdag. Op de andere dagen mogen de 
kinderen natuurlijk ook gewoon water drinken, maar op de donderdag doet ie-
dereen dat. 

 
Ouderhulp brieven 

Volgende week maandag zetten we via Parro een link open om digitaal de ou-
derhulp die bijvoorbeeld bij de ateliers zouden willen inzetten te inventariseren. 

We zullen deze brief dus niet meer zoals voorheen op papier meegegeven, maar 
in het vervolg digitaal laten invullen. 

 

Jantje Beton loterij (start 15 september) 
Op woensdag 15 september is het zover: dan gaat onze school (kinderen vanaf 
groep 5, kinderen van groep 4 mogen in overleg ook meedoen) van start met de 
Jantje Beton Loterij. Samen met tienduizenden kinderen in heel Nederland komt 
onze school in actie voor spelen op en rondom school. Wij vertellen u via dit be-
richt graag meer over deze actie. Ook vindt u hier de informatie die u als ouder 
of verzorger nodig heeft om uw kind te helpen herinneren aan de belangrijkste 
onderdelen van de Jantje Beton Loterij. 
 
50% voor de school, 50% voor jantje Beton 
Van 15 t/m 29 september zamelt uw kind geld in met de verkoop van loten. Ie-
der verkocht lot levert 3 euro op. Daarvan gaat 1,50 euro naar de school voor 
spelen op het schoolplein. Jantje Beton komt op voor kinderen die opgroeien in 
een verarmde speelomgeving. Voor deze kinderen is buitenspelen helaas niet zo 
vanzelfsprekend. Meestal is er niet genoeg plek om te spelen, is de straat onvei-
lig of is de speelplek saai of verouderd. Met 
de helft van de opbrengst zorgt Jantje Beton voor speelmogelijkheden  die deze 
kinderen zo hard nodig hebben. Zodat ook zij vrij en avontuurlijk kunnen buiten-
spelen in hun eigen buurt. 
De materialen en nadere uitleg krijgen de kinderen volgende week mee naar 
huis. 
Wij wensen alle kinderen veel succes en plezier met de Jantje Beton loterij. 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 1 

Agenda 

-Dinsdag 21 september 
 -Studiemiddag teamleden (kinderen om 
 12.00u vrij) 
-Vrijdag 24  september 
 -Nieuwsbrief 2 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-28 september 
 -Openingsviering (alleen met kinderen) 
-7 oktober 
 -kennismakingsgesprekken ouders 3-8 
-12 oktober 
 -kennismakingsgesprekken ouders 3-8 
  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We zijn aardig voor elkaar”. De week erna is 
dat: “We luisteren naar elkaar.” 

 
Bijlagen:   
 
-Extra nieuwsbrief start schooljaar 21-22 
-Jaarkalender 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/nieuwsbrieven-2018/202108_Extra_nieuwsbrief.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
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De rode loper gaat uit! 

periode van 1-08 t/m 10-09 

Er zijn, ook dit schooljaar, diverse eregasten die we aan u willen voorstellen.  
Na de zomervakantie zijn Shanti Bhola, Romee van Appeldoorn, Emmelie Verfuurden, 
Ken de Ridder, Aleyna van Rijsewijk, Ella Muller, Ben Bisselink, Cassidy Boskma, Semih 
Cilingir, Eric van Dijk, Owen van Dijk, Asaya Eroglu, Yazay Eroglu, Claire van den Nieu-
wenhuijsen, Eldar Pozderovic, Enna Pozderovic, Lisa Rering, Isa Mae Smits, Luciano 
Daams, Liam ter Haert, Mirac Aydemir, Jaylee Wieleman, Jens Oosting en Evie Baalman 
binnen de basisschool van ons IKC gestart. 
 
In onze peutergroep zijn Leon de Graaf, Livia June Smits, Finn Heijns en Riley ter Haert 
gestart. 

We wensen alle 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 al 
deze kinderen! 

 

Nieuws van de BSO en het KDV 
De vakantieopvang in de zomervakantie gaat natuurlijk gewoon door. We hebben in de 
zomer periode met de kinderen die hier gebruik van maakten natuurlijk weer allemaal 
leuke en leerzame activiteiten gedaan!  Van Just Dance naar het Horsterpark via het 
cool nature park naar pannenkoekenbakken. Voor elk was er wat wils! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het ogenblik kampen we wel met de nodige personele problemen in onze kinderop-
vang. Zo heeft Juf Iris heeft in haar zomervakantie helaas haar been gebroken, waar-
door ze voorlopig niet op de groep kan staan. Gelukkig gaat het naar omstandigheden 
goed met juf Iris. We zijn druk doende om de bezetting in de roosters rond te krijgen. 
Het kan dus zijn dat u wat vaker nieuwe gezichten ziet op zowel de BSO als het KDV. 

 

We zijn overigens blij dat  juf Diana Vermeulen de afgelopen periode als vaste kracht 
gestart is in onze peutergroep. In de volgende nieuwsbrief zal zij zich nog aan u voorstel-
len. 

 

Klasbord app peutergroep 

In onze peutergroep gebruiken we de ‘Klasbord app’. Dit omdat Parro gekoppeld is aan 

het basisschool administratiesysteem en we dus niet alle ouders van onze peuters op 

die manier zouden kunnen bereiken. 

Via de klasbordapp sturen de pedagogisch medewerkers berichtjes over het werken in 

de peutergroep. De ouders van de peutergroep ontvangen van de pedagogisch mede-

werkers  volgende week een brief met de unieke groepscode om de peutergroep te 

kunnen volgen via de klasbordapp. 

Jarigen 11-09-2021 t/m 24-09-2021 

Sept Jarigen Groep 

13 Colin Bierhuis  6B 

14 Charlotte de Haas 8 

14 
Mila Scheltinga 
 

5 

18 
Vera den Braven 
 

4 

18 
Juul Wieleman 
 

6A 

19 
Fender Maturan 
 

3B 

19 
Joy Milton  
 

3B 

21 
Fayenne  
Siebenheller  

5 

22 Lisa Rering  7 

24 Liv Robben 5 
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Jaarkalender 2021-2022 
Komend schooljaar staat er van alles op het programma. Natuurlijk moeten we steeds bekijken op welke manier 
we een bepaalde activiteit laten plaatsvinden in verband met de coronamaatregelen. Toch hopen en verwachten 
we dat er dit schooljaar weer meer kan. 
Om u zoveel mogelijk van tevoren op de hoogte te stellen van alle activiteiten is er, zoals gebruikelijk, een jaarka-
lender op papier mee gegaan (oudste leerlingen). Daarnaast ontvangt u bij deze nieuwsbrief ook een digitaal exem-
plaar van de jaarkalender. 

Uiteraard houden we u in ‘De Agenda’ (hiernaast) als vaste rubriek in “De nieuwsbrief” op de hoogte van alle actu-
ele data en bijzonderheden.   

 

Groepsboekjes 2021-2022 

Naast de jaarkalender is afgelopen week ook het zogenaamde ‘groepsboekje’  meegegaan. In het groepsboekje 
vindt u de belangrijkste ‘algemene’ informatie betreffende het schooljaar 2021-2022 en daarnaast ook de groeps-
specifieke info. De groepsboekjes en algemene informatie staan tevens op onze website, klik op deze link om te be-
kijken. 

 
Privacy voorkeuren   
Elk schooljaar kunt u de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren) aanpassen. Dat doet u in de Parro app. Het aanpas-
sen van de voorkeuren kan nog iets langer dan in de startnieuwsbrief van vorige week aangegeven. Aanpassen kan 
t/m 30-09-2021. U geeft toestemming, tenzij u de voorkeuren voor bovengenoemde datum wijzigt.  
Wilt u de privacy voorkeuren bekijken en desgewenst aanpassen? Ga naar het groepenscherm -> ‘privacy voorkeu-
ren’ -> geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potlood achter het kind.  
 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Algemene_tekst_2021-2022_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/over-ons/algemene-informatie-schooljaar-2018-2019/
https://www.ikc-debrug.nl/over-ons/algemene-informatie-schooljaar-2018-2019/
https://www.ikc-debrug.nl/over-ons/algemene-informatie-schooljaar-2018-2019/

