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Geachte ouders/verzorgers, 
Vanmorgen hadden we een openingsdans/beweegactiviteit ter gelegenheid van de ko-
mende Koningsdag. Super leuk hoe alle kinderen op het plein in het oranje aan het dan-
sen waren. De kinderen van het onderbouwatelier dans mochten de dans voordoen op  
het podium. Dat deden ze helemaal top! 

 

Schoolfotograaf 

Zoals u weet is de schoolfotograaf afgelopen week op bezoek geweest.  
Het bestellen gaat via internet en de foto’s worden supersnel thuisbezorgd via PostNL. 
Uiterlijk vier weken na de laatste fotodag (afgelopen woensdag) krijgen de kinderen een 
fotokaart mee naar huis met unieke codes om veilig in te loggen. Bekijk hier een filmpje 
over de werkwijze van Nieuwe Schoolfoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Van beleid naar praktijk; De leerlingenarena 

Onze leerlingenraad is gistermiddag weer bij elkaar geweest om met meester Stefan en 
juf Marcia een nieuwe leerlingenarena voor te bereiden. 

 
Bij de leerlingarena gaat een gespreksleider in gesprek met een aantal leerlingen in een 
binnenkring en luisteren de leraren die erom heen zitten in een buitenkring. In de leer-
lingenarena luisteren leraren ongeveer 20 minuten lang stil naar wat hun leerlingen wil-
len delen. Een leuke uitdaging dus, alleen luisteren :-) 

 
De input van de leerlingen kan gebruikt worden om verbeterideeën op te halen voor het 
verbeterbord of voortgang en aannames te toetsen.  
 
Vooraf hebben onze leerkrachten vragen bedacht waarover ze meer informatie willen 
ontvangen. De antwoorden van de kinderen op die vragen hebben we gistermiddag met 
de kinderen van de leerlingenraad voorbereid.  
Deze keer zal de arena gaan over ‘Eigenaarschap’. Leerkrachten bedenken vragen m.b.t. 
hetgeen zij van de kinderen willen weten rondom ‘eigenaarschap’ bij ons op school. We 
zullen in een volgende nieuwsbrief na de leerlingenarena natuurlijk terugkoppeling ge-
ven over de besproken punten. Deze arena wordt tussen de meivakantie en de zomerva-
kantie gehouden in overleg met de kinderen van de leerlingenraad en hun ouders, want 
we doen dit direct na schooltijd zodat onze leerkrachten er ook bij kunnen zijn. 

 

 
 

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 15 

Agenda 
-Maandag  25 april t/m vrijdag 6 mei 
 -Meivakantie  
-Maandag 9 mei 
 -Hoofdluiscontrole 
-Vrijdag 20 mei 
 -Nieuwsbrief 16 wordt verstuurd 
 
Schoolafspraken: 
-Na de meivakantie  staat de afspraak:  
“Zeg ik stop, hou dan op “ centraal. De week erop 
is dat: “In de klas in de hal, zachtjes praten  
overal”  
 
 
 

 
 
Bijlagen:   
-Jaarkalender 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1VQMyLTLx3w&t=62s
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
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Routekaart werken in het onderwijs (PON) (Herhaling vorige nieuwsbrief) 

Vanuit het Personeelscluster Oost Nederland, waar onder andere onze invalpool van leerkrachten 
ondergebracht is ontvingen wij een routekaart voor mensen die (op) nieuw in het onderwijs willen 
werken. We sturen u die folder ter informatie met deze nieuwsbrief mee.  

 

Vakantierooster 2022-2023 (Herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

Hieronder vindt u alvast het vakantierooster voor 2022-2023. We informeren u op een later mo-
ment nog over de studiedagen voor het team in het ‘nieuwe’ schooljaar. 

 

Sportdag onderbouw (Herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
De sportdag van de peuters, kleuters, groep 3 en groep 4 is dit jaar donderdag 19 mei.   
Deze dag hebben we weer veel hulpouders nodig om een spelletje te begeleiden.   
Lijkt het u leuk om de kinderen bij een activiteit te begeleiden dan kunt u zich opgeven via de 
mail: l.saat@ikc-debrug.nl.  Geef in de mail even aan van welke leerling u de ouder bent.  
We hebben hulp nodig van 8.30 uur tot ongeveer 12.00 uur.  Wilt u uw kind deze dag makkelijk 
zittende schoenen en kleding aantrekken?   
Ook mogen de kinderen gewoon hun eigen fruit en lunch meenemen naar school deze dag.  
We hebben er veel zin in!   
Vriendelijke groet,  De sportcommissie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jarigen 22-04-2022 t/m 20-05--2022 

April Jarigen Groep 

24 Daan de Bruin  3A 

30 Giray Bozdag  6A 

Herfstvakantie 22-10-2022 t/m  
30-10-2022 

Kerstvakantie  24-12-2022 t/m  
08-01-2023 

Voorjaar 

(incl. Carnaval) 

18-02-2023 t/m 
26-02-2023 

Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag 

07-04-2023 en 
10-04-2023 

Meivakantie  

(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag ) 

22-04-2023 t/m  
07-05-2023 

Hemelvaart 18-05-2023 t/m 
19-05-2023 

2e Pinksterdag 29-05-2023 

Zomervakantie  15-07-2023 t/m  
27-08-2023 

Mei Jarigen Groep 

2 Quincy Kateman  4 

4 Aleyna Mermer  7 

6 Chloë van Dalen  3B 

9 Vesper van der 3B 

12 Isa Smits  1-2A 

15 Joep Sessink  6A 

16 Lisa Lubbers  5 

18 Morris Rondon  6B 

20 Tara Bhola  5 

20 Jax Gerritsen  1-2C 

20 Lenn van Winsen  1-2C 

https://www.ponprimair.nl/userfiles/files/Routekaart_def.pdf
mailto:l.saat@ikc-debrug.nl
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Parro, ook voor de peutergroep (Herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

Voor de basisschool en BSO gebruiken we al een behoorlijke tijd de Parro app, onder andere  om foto’s en berichtjes te kunnen 
versturen. Onze peutergroep werkte nog altijd met de Klasbordapp.  Inmiddels is het ook mogelijk om de ouders van onze  peuter-
groep aan de Parro app te kunnen koppelen. Deze ouders hebben hiervoor een toestemmingsformulier ontvangen. Wilt u dit toe-
stemmingsformulier nog bij de pedagogisch medewerkers inleveren indien u dat nog niet gedaan heeft? We zullen direct na de 
meivakantie overgaan op Parro. De klasbordapp wordt dan niet meer gebruikt. 

 
De rode loper gaat uit! 
periode van 22 april t/m 20 mei 

Deze periode starten Vivianne Meurs, Femm Schuak, Marlise Doeven en Jinthe Beumer bij de basisschool.  
Xiang Yi Zhan,Jaxx Hoffmans, Kaan Basaran, Ruben de Preter en Puck Gerretzen komen over de rode loper naar onze peutergroep.  

We wensen al deze kinderen een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op het IKC.  De rode loper en het warme welkom gelden 
natuurlijk ook (opnieuw) voor de  ouders van deze kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, en indien van toepassing, een heel fijne meivakantie! 

 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


