Geachte ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 16

Agenda

De sportdagen voor zowel de onderbouw als de bovenbouw zitten er weer op! Het was
een groot succes met gelukkig ook goed weer. Veel dank aan alle ouders/verzorgers die
ons weer hebben meegeholpen om er een succes van te maken!

-Maandag 23 mei t/m woensdag 25 mei 2022
-Deze week cito lovs toetsen
-Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei
-Hemelvaart (vrij)
-Maandag 30 mei t/m 3 juni
-Deze week cito lovs toetsen
-Donderdag 2 juni
-leerlingenarena
15.15-15.45 (alleen voor kinderen van
onze leerlingenraad)
-Vrijdag 3 juni
-Nieuwsbrief 17 wordt verstuurd
Zet alvast in uw agenda:
dinsdag 7 juni: Studiedag team
Schoolafspraken:
-Volgende week staat de afspraak:
“Wie rent hierbinnen, moet opnieuw beginnen”
centraal. De week erop is dat: “Gaat de bel, dan
stopt het spel”

Schoolfotograaf
Zoals u weet is de schoolfotograaf de afgelopen periode op bezoek geweest.
Het bestellen gaat via internet en de foto’s worden supersnel thuisbezorgd via PostNL.
Afgelopen woensdag kregen de kinderen een fotokaart met daarop een persoonlijke
code om in te kunnen loggen mee naar huis. Via de online omgeving kunt u foto’s bestellen. Mocht u om een of andere reden geen code hebben ontvangen of de kaart kwijt
zijn, dan kunt u contact opnemen met meester Stefan (directie@ikc-debrug.nl). Veel
plezier met de foto’s!
Bekijk hier een filmpje over de werkwijze van Nieuwe Schoolfoto.

Bijlagen:
-Jaarkalender 2021-2022

Groepsverdeling 2022-2023
We zijn de afgelopen periode natuurlijk al weer druk geweest met de groepsverdeling
voor volgend schooljaar. In deze nieuwsbrief laten we u vast zien welke groepen er volgend schooljaar geformeerd zullen worden. De personele bezetting volgt nog op een
later moment.
Groepsverdeling 22-23
Groep 1/2A:
Groep 1/2B:
Groep 1/2C:
Groep 2/3:
Groep 3:
Groep 4A:
Groep 4B:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7A:
Groep 7B:
Groep 8:

I

Vanaf groep 4 zijn de groepen uiteraard een logisch gevolg van de groepsverdeling van het afgelopen schooljaar. Volgend schooljaar zullen we naast de drie kleutergroepen 1/2 (1/2A-1/2B-1/2C)
ook gaan werken met een groep 2-3. Naast die groep wordt er ook een enkele groep 3 geformeerd.
Op dit moment zijn we druk doende met de indeling van de groepen 1-2. De instroomgroep verdelen we over de groepen 1-2(A-B-C). En daarnaast delen we de groepen 2 en 3 in.
Alle ouders van de kleutergroepen ontvangen van ons deze nieuwe groepsverdeling en personele
bezetting in juni per brief. De verdeling maken we natuurlijk weloverwogen. Hieronder vindt u de
argumentatie om tot die verdeling te komen op een rijtje.
Met welke argumenten worden groepen ingedeeld? Hier vertellen wij u graag wat hierbij altijd onze
afwegingen zijn:
-Een evenwichtige verdeling van aantallen leerlingen over de groepen. In die groepen zitten (aan het
einde van het schooljaar) maximaal 27 leerlingen per groep.
-Een evenwichtige verdeling meisjes – jongens, zoveel mogelijk in combinatie met aansluitende
leeftijden;
-Een evenwichtige verdeling van de gehele sociale structuur van de groep, (rust of drukte, zelfstandig of hulp vragend, meegaand of dominerend, etc. etc.);
-Een evenwichtige verdeling van het aantal zorgleerlingen over de groepen;
-Indeling vriendjes – vriendinnetjes (alleen als dit andere belangen niet in de weg staat)
We zoeken naar een gezonde balans in elke groep.
Sponsorloop
Dit jaar wordt er op school weer een sponsorloop gehouden en wel op vrijdag 24 juni. De onderbouwgroepen zijn ’s morgens aan de beurt en de bovenbouwgroepen ’s middags (onder schooltijd).
Uiteraard mogen ouders/opa’s en oma’s hierbij komen aanmoedigen!
Op deze dag proberen we zoveel mogelijk geld bijeen te lopen. De opbrengst van de Sponsorloop
wordt besteed aan speelmaterialen voor zowel onderbouw als bovenbouwgroepen én materialen
voor nieuwe ateliers. Het andere deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Dit goede doel
wordt door onze kinderen van de leerlingenraad gekozen. Daarover meer op een later moment.
De kinderen krijgen op maandag 30 mei een sponsorbrief mee met alle informatie op een rijtje. Nadere informatie over de tijden enz. volgt nog in de volgende nieuwsbrief.
Cito lovs toetsen
De komende weken worden de Cito LVS toetsen weer afgenomen. Dit zijn toetsen in het kader van
ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen gebruiken we onder andere om te kijken hoe de ontwikkeling
van de schoolvaardigheden van uw zoon/dochter verloopt.
De rode loper gaat uit!
periode van 21 mei t/m 3 juni
Deze periode starten Finn Raasing en Sophie van Onna bij de basisschool.
Jules Kuipers 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
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Jarigen 21-05-2022 t/m 03-06--2022
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Groep

26
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1-2C
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Shriya
Awadhpersad

4

28
29
29

Eldar Pozderovic 6A
David Davtian
5
Kayleigh Nijman 8
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Jarigen

Groep

1

Nick Aalders

5

3

Rowan Hutjens

7

Nieuws van de BSO
Even voorstellen, juf Francis
Sinds half maart ben ik het team bso van De Brug komen versterken. Mijn naam is Francis van der Heijden. Via
de Zonnekinderen zorg ik samen met mijn collega's voor een veilige en uitdagende opvang. Na een uitstapje in
de ouderenzorg zet ik mij nu weer met veel warmte en energie in om prettige naschoolse belevenissen en herinneringen te maken met de kinderen.

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend,
hartelijke groet,
Stefan de Jonge
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