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Geachte ouders/verzorgers, 
Het atelier is na de herfstvakantie weer opgestart. Het is wederom een groot succes! 
Heel leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen met de verschillende activiteiten aan 
de slag waren. 
Omdat het atelier van de onderbouw vandaag is afgerond ontvangt u binnenkort nog 
een korte foto-impressie van de diverse ateliers via de Parro app . De tentoonstelling die 
we altijd organiseren na afloop van een ronde atelier kon namelijk helaas niet doorgaan, 
vanwege de corona gerelateerde maatregelen.  
De bovenbouw rond deze ronde atelier af op vrijdag 26 november. Ook dan zal er via 
Parro een korte reportage van de diverse ateliers verstuurd worden. 
 
Corona 
Het wordt de komende periode helaas toch weer spannend. We willen de risico’s op 
coronabesmettingen binnen ons IKC natuurlijk zo laag mogelijk houden en tegelijkertijd 
het onderwijsproces wél gewoon doorgang laten vinden.  
De kijkweek voor ouders die voor volgende week gepland stond kunnen we helaas niet 
door laten gaan. Dit stellen we uit naar een nog nader te bepalen moment later dit 
schooljaar. Er komen tijdens zo’n kijkweek teveel verschillende volwassenen in de groe-
pen waardoor we het risico op besmettingen te groot vinden.  

 

Sinterklaas 
Vanaf morgen is Sinterklaas (als het goed is) weer in het land! Natuurlijk vieren we ook 
op IKC De Brug dit kinderfeest mee. Op vrijdag 3 december komt sinterklaas als het goed 
is ook bij ons op het IKC. Daarover volgt nog nadere informatie in een volgende nieuws-
brief. 

 

Pietenmiddag en schoen zetten.  

Voor de peuters tot en met groep 5 organiseren we op donderdag 25 november een 
pietenmiddag. Na die middag zetten we met de hele school de schoen. Om deze reden 
willen wij u vragen om vrijdag 26 november uw kind af te zetten bij het hek. De kleuter-
leerkrachten zullen bij de peuteringang staan op het kleine plein, om de kleuters op te 
vangen. De andere kinderen kunnen bij de andere ingangen worden gebracht. De leer-
krachten van de andere klassen staan vanaf 08.20 uur op het plein.  Het is de bedoeling 
dat de kinderen uiterlijk donderdag 25 november een schoen meenemen, dit geldt voor 
groep 1 t/m 8.  

 
Pokémon kaarten 
Zoals u, net als wij, vast gemerkt heeft zijn de Pokémon kaarten helemaal in. Op zichzelf 
hartstikke leuk natuurlijk, maar…... 

Vanuit onze leerlingenraad, ouders en ook leerkrachten komen er geluiden dat het niet 
altijd goed verloopt/voor onrust zorgt bij verschillende kinderen. We zijn om die reden 
tot het volgende besluit gekomen om e.e.a. meer te stroomlijnen en problemen te voor-
komen. 

 
Vanaf volgende week is de afspraak dat de Pokémon kaarten alleen op woensdag mee 
naar school gaan. Volgende week is er een studiedag op woensdag dus in die week blij-
ven de kaarten thuis. 
Tijdens de pauze op woensdag mogen de kinderen in de speelzaal hun kaarten onderling 
ruilen/bekijken etc. Hier is dan een van de leerkrachten bij. Op deze manier is er zicht op 
het ruilen en kan er de rest van de week geen onrust ontstaan rondom de kaarten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 5 

Agenda 
-Maandag 15 november t/m vrijdag 19 november 
 -kijkweek gaat helaas niet door. i.v.m. 
 corona maatregelen 
-Woensdag 17 november 
 -Studiedag stichting Innerwaard 
 kinderen  basisschool vrij 
-Vrijdag 5 november 
 -Atelier ronde 1, workshop 2  
-Maandag 8 november t/m vrijdag 12 november 
 -Week van de mediawijsheid 
-Vrijdag 26 november 
 -Atelier bovenbouw ronde 1, workshop 3 
 -Nieuwsbrief 6 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-3 december: Sinterklaasviering op school 
-6 december: Studiedag team basisschool 
  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Zeg ik stop, hou dan op!”. De week erna is dat: 
“In de klas, in de hal, zachtjes praten overal.” 

 
Bijlagen:   
-Jaarkalender 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
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Extra lokaal 
In de herfstvakantie is het extra schoollokaal op het plein geplaatst. Zoals eerder aangegeven zal dit 
lokaal pas na de kerstvakantie in gebruik genomen worden. In dat extra lokaal zal tegen die tijd 
groep 3A plaatsnemen.  
In het lokaal van groep 3A wordt een extra vierde kleutergroep geplaatst zodat de groepen in de 
onderbouw niet te groot worden. Hierover volgt nog nadere informatie. 

 

 

 
Op het grasveld aan de voorzijde van de school zullen we in het voorjaar een nieuw speeltoestel 
gaan plaatsen i.s.m. de leerlingenraad en de ouderraad. Dat gedeelte wordt tegen die tijd dus op-
nieuw ingericht.  
Daarbij zal er in de buurt van het hek ook een nieuwe boom geplaatst worden. Helaas moesten er  
twee bomen weggehaald worden. Eentje door de plaatsing van het noodlokaal en eentje die ooit in 
het verleden totaal verkeerd geplaatst is tegen het gebouw aan. Die betreffende boom zou zo groot 
worden als de prachtige eik die op het grote veld staat en op die manier natuurlijk schade aanrich-
ten aan het gebouw én de bestrating. Dat proces was al aan de gang. 

  
De rode loper gaat uit! 
periode van 13 november t/m 26 november 

De komende periode start Finn Raasing in onze peutergroep. 

We wensen Finn een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op het IKC.  De rode loper en het war-
me welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van al deze kinderen! 

 

Nieuws van de BSO en het KDV 

Even voorstellen 

Mijn naam is Mandy van Anholt en ben 30 jaar. Mijn hobby’s zijn: volleybal, bakken, familie bezoekjes en trai-

nen met mijn hond Sam. Jullie zullen mij vinden bij de peuters en op de BSO. Ik kijk er naar uit om alle kinderen 

te leren kennen en ze een fijne dag te bezorgen. Groetjes Mandy 
 
  

 

 

Jarigen 13-11-2021 t/m 26-11-2021 

Nov Jarigen Groep 

15 Celiese Scholten  4 

16 Jale Schuurink  3A 

17 Nina Teunissen 3A 

18 Lelyana Kersten 3A 

18 Lauren Koornstra  3B 

19 Britt Siebenheller 8 

24 Devrim Okkay  5 

24 Heaven de Ronde  6B 
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Extra brief vanuit bestuur m.b.t. invallerstekort (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u ter informatie een extra nieuwsbrief vanuit ons bestuur (Innerwaard). U kunt deze 
extra nieuwsbrief via de onderstaande link bekijken. 
Klik op deze link om te bekijken: Extra nieuwsbrief Innerwaard 

 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend! 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/211020_Brief_ouders_verzorgers_invallerstekort.pdf

