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Geachte ouders/verzorgers, 
De eerste weken zitten er alweer op.  We hebben een fijne start gemaakt. De eerste 
twee weken is in alle groepen gewerkt aan het leren kennen van elkaar en de nieuwe juf 
of meester. Groepsvorming dus. 
Komende dinsdag staat de openingsviering op het programma voor de kinderen. 
Daar gaan zij bij het thema: “Jij + ik = wij” op een eigen wijze laten zien aan elkaar hoe zij 
zich als groep al gevormd hebben en welke afspraken daarbij horen. 
 
Coronagerelateerde maatregelen 

Inmiddels is er ook weer een persconferentie geweest van het demissionaire kabinet 
waar aangepaste Coronamaatregelen zijn aangekondigd die per 25 september ingaan. 
De 1,5 meter voor volwassenen is inmiddels een dringend advies geworden wat wij op-
volgen. Om die reden blijven we voorlopig nog werken met het halen- en brengen zoals 
we dat de afgelopen periode ook deden. De traditionele inloop zoals we dat voor Coro-
na vorm gaven zijn we binnen ons team voor wat betreft opzet en inhoud aan het be-
spreken. Wanneer het ‘oude normaal’ weer helemaal terugkeert zullen we u daarover 
informeren.  
Omdat we oudercontact in de tussenliggende periode wel heel belangrijk vinden, lopen 
onze leerkrachten met regelmaat mee naar buiten met hun groep. Daar is het natuurlijk 
mogelijk elkaar even aan te spreken. Mocht u de leerkracht niet treffen mag u na school-
tijd ook naar binnen voor een gesprek. Daarnaast wordt de Parro app ingezet om u zo-
veel mogelijk te laten zien over het werken in de groep.  
Binnenkort zetten we natuurlijk ook de gespreksplanner open voor de kennismakingsge-
sprekken in groep 3 t/m 8. Die gesprekken vinden in principe wel gewoon ‘fysiek’ plaats. 
Over de kennismakingsgesprekken vindt u meer informatie in deze nieuwsbrief. 

 
Ouderhulp brieven (herhaling bericht Parro) 

De ouderhulp formulieren staan nog tot en met donderdag 30 september ‘open’ om in 
te vullen. Ook willen we middels dit formulier enkele vragen stellen die voor onze admi-
nistratie van belang zijn. Deze vragen heeft u wellicht kort- of langer geleden ingevuld 
op het inschrijfformulier, maar willen we graag up to date maken.  
 Mocht u deze formulieren nog niet digitaal hebben ingevuld dan willen we u vragen dat 
in elk geval uiterlijk donderdag a.s. te doen. Hieronder vindt u de linkjes naar de formu-
lieren per groep nog eens op een rijtje. Wanneer u meerdere kinderen in diverse groepen 
heeft hoeft u natuurlijk maar 1 formulier in te vullen. 

Groep 1-2A 
Groep 1-2B 
Groep 1-2C 
Groep 3A 
Groep 3B 
Groep 4 
Groep 5 
Groep 6A 
Groep 6B 
Groep 7 
Groep 8 
Berichtje van meester Willem Jan 
Beste ouders en kinderen van De Brug, Ik wil jullie allemaal bedanken voor het  
geweldige afscheid dat jullie mij gegeven hebben. Bedankt voor alle tekeningen, kaar-
ten, dansen, liedjes, cadeautjes, lieve woorden,  bijdrage aan een DVD met allemaal her-
inneringen , een serenade ( Dolle Snaters), een fantastische bijdrage aan de Fynn Foun-
dation. Teveel om alles op te noemen. Ik kijk er met heel veel plezier op terug. 
Natuurlijk denk ik nog aan school, aan het voorbereiden op het nieuwe schooljaar, aan 
het lesgeven, samenwerken met de kinderen en de ouders. Ik geniet nu van mijn vrije 
tijd. Lekker muziek maken met Skoeks en de Ameezingband en natuurlijk oppassen op 
ons lieve kleinkind Mouna. 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 2 

Agenda 

-Dinsdag 28 september 
 -Openingsviering (alleen met kinderen) 
-Donderdag 30 september 
 -laatste datum, invullen  
 digitale ouderhulpformulieren  
 (zie deze nieuwsbrief voor nadere  
 informatie) 
-Donderdag 7 oktober 
 -kennismakingsgesprekken ouders 3-8 
-Vrijdag 8 oktober 
 -Nieuwsbrief 3 wordt verstuurd 

 
 
Zet alvast in uw agenda 
-Dinsdag 12 oktober 
 -kennismakingsgesprekken ouders 3-8 
  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We spelen samen”. De week erna is dat: “We 
helpen elkaar.” 

 
Bijlagen:   
-Jaarkalender 2021-2022 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUNTJQS1pZTVRTRkJWM0RFNjVMTzlWNlhFNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUOFhXWlgzWTM2WUpSQ0VNUEJJU0hKTFc5Ri4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUNVk1VzZQMzRFN1A1TTQ3SkIzMlFOMTFVTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUMDNFUElOQ0UwOFBJMUdEUFRaSFBFV0hLTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpURUlFSkxHNkNDN1BXUDY3S0dCSlFaRUxEVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUMTBGUUtWNlo5QVU5MEw4VDhBUlkzVFA2Si4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUNVBBSlNSVVNSOExNREdWNjJFTjZZQ1I3NC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUNDhRUVRCNFJaVTBJRkxGRzNINk1WSDU1NS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUREJKNzdMVjlaNENaNlRZQVFYRTVZU0U5RS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUMUlITE0zNzRGNDdYOExQTEg1N0lOODUwUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUREpMNFpGOVFWTEkySkRKSFJYOUY4SU1aMC4u
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
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Ik wens jullie allemaal weer een heel fijn schooljaar toe met veel plezier. Wees lief voor elkaar, 
blijf altijd nieuwsgierig en geniet van elk moment. Vriendelijke groeten, 
Willem Jan Schuurman 

 
De rode loper gaat uit! 
periode van 11-09 t/m 08-10 

De komende periode starten Robin van der Nat, Fleur van Aggelen, Milan van den Berg, Vaylinn 
Siebenheller en Gijs Koenen bij ons op de basisschool. 
 
In onze peutergroep zijn Mina en Kayra Caylikoca 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 

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd, stellen we hier Diana Vermeulen nog even 

aan u voor. Zij werkt sinds kort op onze peutergroep. 

 

Mijn naam is Diana Vermeulen, 30 jaar jong en ik ben vlak voor de zomer gestart als medewer-

ker op de peutergroep. Ik kom oorspronkelijk uit Alkmaar maar ben in Mei dit jaar in Duiven 

komen wonen samen met mijn vriend. Naast mijn werk in de kinderopvang ben ik zangeres en 

musical actrice. Dit zijn vaardigheden die ik ook met veel liefde in mijn werk toepas!  

 

 

 

 

 

 

 

Klasbord app peutergroep (herhaling berichtje vorige nieuwsbrief) 

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

sisschool administratiesysteem en we dus niet alle ouders van onze peuters op die manier zou-

den kunnen bereiken. 

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

tergroep. De ouders van de peutergroep hebben vorige week een brief met een unieke groeps-

code ontvangen van de pedagogisch medewerkers . Mocht u deze om wat voor reden dan ook 

nog niet hebben gekregen, laat het even weten. Dan zorgen we ervoor dat u die alsnog krijgt. 

Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8 

Zoals u op onze jaarkalender heeft zien staan, zijn er op 7 oktober en 12 oktober  

‘kennismakingsgesprekken’ gepland. Zoals eerder aangegeven gaan deze gesprekken wél ge-

woon fysiek door . Zoals u inmiddels gewend bent loopt de uitnodiging voor de kennismakings-

gesprekken via Parro.  

 

 

Jarigen 25-09-2021 t/m 08-10-2021 

Sept Jarigen Groep 

13 Colin Bierhuis  6B 

14 Fleur van Aggelen  1-2B 

14 Milan van den Berg  1-2B 

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 

25 Puck Arends  6B 

25 Julian Bouwmeister  6A 

26 Fenne Bosveld  4 

26 Thijs van Onna  3A 

27 Lotte Adriaensen  3A 

29 Lilly van Appeldoorn  4 

Okt Jarigen Groep 

3 Jahmairo Wekker  8 

4 Kyenne Willemsen  7 

6 Ranna Wakily  5 
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U ontvangt volgende week maandag een pushbericht via Parro waarmee u zelf de inschrijving voor uw zoon(s) en/of dochter

(s) kunt regelen op de opengestelde dagdelen. We zorgen ervoor dat ouders met meerdere kinderen op school voorrang krij-

gen bij het inplannen. Dit omdat zij er dan voor kunnen zorgen dat gesprekken van de verschillende kinderen op elkaar aan-

sluiten. Na verloop van tijd wordt de planning ook opengezet voor ouders met één leerling op school.  

 

Wat staat centraal bij de kennismakingsgesprekken 

Aan het begin van ieder schooljaar voeren wij ‘10-minutengesprekken’ waarbij wij de rollen omdraaien. Voor een goed begrip 

én een goede begeleiding van uw kind, vinden wij het namelijk heel belangrijk om van u onder andere te horen hoe u uw kind 

ziet. Waar bent u trots op? Maar ook: wat verwacht u van ons als leerkrachten/school als het gaat om de begeleiding van uw 

kind? Om het een beetje te kunnen stroomlijnen, ontvangt u volgende week een vragenlijst op papier. Het is de bedoeling dat 

u deze ingevuld meeneemt naar het gesprek. 

  

Van beleid naar praktijk 

Naar aanleiding van de ouderpanelgesprekken die we alweer enige tijd geleden hebben georganiseerd zijn er destijds een aan-
tal communicatiepunten geformuleerd die we middels deze rubriek (van beleid naar praktijk) in onze nieuwsbrieven aan de 
orde hebben gesteld én nog zullen stellen. De punten die tot op heden nog niet in de nieuwsbrief hebben gestaan komen dit 
schooljaar aan de orde. 
Op onze website is er een knop aangemaakt om de inmiddels uitgewerkte communicatiepunten op een rijtje te zetten. U kunt 
via de onderstaande link de uitwerkingen nog eens bekijken.  

https://www.ikc-debrug.nl/van-beleid-naar-praktijk/ 
 
 
Jantje Beton loterij (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
Op woensdag 15 september is het zover: dan gaat onze school (kinderen vanaf groep 5, kinderen van groep 4 mogen in over-
leg 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 bericht 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. Ieder 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 spe-
len, is de straat onveilig 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 buitenspelen 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. 
 

Privacy voorkeuren  (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
Elk schooljaar kunt u de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren) aanpassen. Dat doet u in de Parro app. Het aanpassen 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 voorkeuren’ -> 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/van-beleid-naar-praktijk/

