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Geachte ouders/verzorgers, 
De kinderboekenweek is van start gegaan! Dit keer is het thema waarover we werken: 
“Worden wat je wil”. In de onderbouwgroepen hebben we dit thema omgebouwd tot: 
“Ik ga naar mijn werk!”. Vanmorgen is het thema in die groepen op een ludieke manier 
geopend op het leerplein waar ook alle hoeken weer zijn aangepast naar dit thema. 
Hieronder vindt u een kleine impressie van die opening. Er zijn verschillende beroepen 
aan de orde gekomen. Zelfs de brandweer moest nog in actie komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We sluiten de kinderboekenweek over twee weken weer af met een halviering voor de 
peutergroep en de groepen 1 t/m 6. Omdat de halviering nog zonder ouders is, hebben 
we ervoor gekozen om een video-opname te maken van elke viering die u achteraf kunt 
terugkijken via een gesloten link. Die videolink zullen we via Parro/Klasbord (peuters) 
delen met u op vrijdag 29 oktober. Op die manier kunt u allemaal toch meekijken met 
deze halviering! 
De kinderen van de groepen 7-8 nemen deel aan de voorleeswedstijd. Zij hebben na de 
herfstvakantie de finale van die voorleeswedstrijd én natuurlijk ook al voor de vakantie 
de voorrondes. 

 
Informatie Jeugdgezondheidszorg Basisonderwijs 
De Jeugdgezondheidszorg 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen 
van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iede-
re school heeft een eigen JGZ-team.  
 
Standaardonderzoeken 
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaardonderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar 
en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken kijken we naar de groei 
en ontwikkeling. Ook vragen wij hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd 
gaat. Ouders/verzorgers zijn er bij deze onderzoeken niet bij. U krijgt thuis vooraf aan 
het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. Hierop kunt u vragen stellen over 
de gezondheid, ontwikkeling of het gedrag van uw kind. 
 
Spreekuren 
Wij nodigen u samen met u kind uit voor het spreekuur als uit het onderzoek bijzonder-
heden zijn gekomen. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft. Dit kan  
  

 

 

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 3 

Agenda 

-Dinsdag 12 oktober 
 -Kennismakingsgesprekken ouders 3-8 
-Vrijdag 15 oktober 
 -Studiedag team basisschool (kinderen 
 vrij) 
-Vrijdag 22 oktober 
 -Halvieringen (video wordt achteraf 
 gedeeld via ‘gesloten’ link Parro) 
 -Nieuwsbrief 4 wordt verstuurd 

 
 
Zet alvast in uw agenda 
-Herfstvakantie ma. 25-10 t/m vr. 29-10 
-Maandag 1 november: Luizencontrole op school 
-vrijdag 5 november: Atelier ronde 1 OB en BB 
van start 
  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We zijn zuinig op elkaars spullen”. De week er-
na is dat: “We praten met elkaar als er iets is.” 

 
Bijlagen:   
-Jaarkalender 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
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gaan over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei) of opvoeding van uw 
kind. Denk hierbij aan eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de pu-
berteit (als het kind iets ouder is). 
 
 
Nog vragen of een afspraak maken: 
Bel ons op werkdagen op telefoonnummer 088 355 60 00 of mail naar ggd@vggm.nl. 
Ga naar https://ggdgm.nl/kind-opvoeding/kinderen-4-12-jaar  
 
Het JGZ-team,  
Doktersassistent: Ingrid Hanou 
Jeugdverpleegkundige: Yvonne Rutgers 
Jeugdarts: Iris Boerboom 
 

De rode loper gaat uit! 
periode van 9-10 t/m 22-10 

De komende periode start Mason Meier bij ons op de basisschool. 
In onze peutergroep starten Finn Heyna en Maeve Boelhouwer. 

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 

Afgelopen periode heeft juf Kayleigh kinderyoga gegeven op de peutergroep. Dat was leuk en 

natuurlijk ook heel “zenn”.  

 

 

 

 

 

Personeel KDV/BSO 

Binnen de kinderopvang en BSO hebben we inmiddels een nieuwe medewerkster aangenomen. 

Het is Mandy van Anholt. Zij zal per 15 oktober in dienst treden. In een volgende nieuwsbrief zal 

zij zich nog aan u voorstellen. 

 

Berichtje van  juf Iris 

Beste ouders en kinderen, 

Hier even een berichtje vanaf mijn kant. Helaas ben ik al een tijdje niet meer op de groep omdat 

ik mijn been had gebroken maar inmiddels heb ik ook voor mijzelf een knoop doorgehakt en 

besloten om op zoek te gaan naar een nieuw avontuur/uitdaging voor wat betreft werk buiten 

de kinderopvang. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen en de tijd die ik door heb mogen 

brengen met de kinderen. Ik heb dit altijd met veel plezier gedaan en ik zal dit zeker gaan mis-

sen.  Hopelijk kan ik de laatste periode weer wat vaker naar school komen om samen met de 

kinderen en hun ouders af te kunnen sluiten.  

Groetjes Iris 

 

 

 

Jarigen 09-10-2021 t/m 22-10-2021 

Okt Jarigen Groep 

10 Zoë Bouma  3A 

11 Jens Bisseling  1-2B 
12 Tommy de Wijs  6B 

13 Lynn Schuak  3A 
16 Skylar van Rijsewijk  3B 
21 Donna Meijer  1-2A 

mailto:ggd@vggm.nl
https://ggdgm.nl/kind-opvoeding/kinderen-4-12-jaar
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Voor ons IKC is dit natuurlijk ontzettend jammer. Juf Iris zal met ingang vanaf 1 november niet meer werkzaam zijn op ons IKC. 

Zij zal voor de herfstvakantie afscheid gaan nemen van de peuters in de peutergroep. Wij bedanken haar natuurlijk voor alle 

mooie jaren die we gehad hebben en wensen haar veel plezier en succes met haar nieuwe uitdaging! 

Met het vertrek van juf Iris blijft er dus nog steeds vacatureruimte over binnen het KDV en de BSO. Met de invulling zijn we 

nog bezig, wanneer er meer over bekend is ontvangt u hierover meer informatie. 

Coronagerelateerde maatregelen 

Zoals u weet hebben we besloten om het halen en brengen van de kinderen nog even te houden zoals het was de afgelopen 

periode. Voor alle helderheid. U mag wel gewoon fysiek op gesprek komen na schooltijd. Dat is geen enkel probleem. Onze 

leerkrachten lopen ook met regelmaat aan het einde van een schooldag mee naar buiten zodat u ook daar even iets kunt door-

geven of een afspraak kunt maken. 

Studiedag 15 oktober 

Zoals op de jaarkalender al is  aangekondigd. Volgende week vrijdag staat er voor het basisschoolteam een studiedag op de 

planning. Thema’s waar we deze dag mee aan de slag gaan zijn: “Onderwijs aan meer– en hoogbegaafde leerlingen“ én  Begrij-

pend lezen en luisteren. De kinderen van de basisschool zijn deze dag  vrij. Indien u BSO nodig heeft voor die dag dan willen we 

u vragen dit voor uiterlijk 12 oktober aan te vragen via het ouderportaal Zonnekinderen. 

Atelier ronde 1 

Na de herfstvakantie start atelier ronde 1 voor zowel de onderbouw als de bovenbouw (vrijdag 5 november). Alle ouders die 
zich hebben opgegeven om te helpen bij ronde 1 ontvangen volgende week een mail over deze hulp en de verdeling. In de 
volgende nieuwsbrief op 22 oktober laten we u zien wat het aanbod van deze ronde is. We hebben er weer zin in! 
 

Kennismakingsgesprekken groep 3 t/m 8 (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

Inmiddels zijn de eerste gesprekken geweest. Komende dinsdag volgt de rest van de gesprekken . 

 

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, heeft u afgelopen week  een vragenlijst op papier meegekregen. Het is de 

bedoeling dat u deze ingevuld meeneemt naar het gesprek. 

  

Van beleid naar praktijk (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

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/ 
 
 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

https://www.ikc-debrug.nl/van-beleid-naar-praktijk/

