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Geachte ouders/verzorgers, 
Volgende week dinsdag staat de eerste ouderpanelavond op het programma. Alle  
ouders die ‘at random’ geselecteerd waren, zijn enkele weken geleden uitgenodigd.  
Inmiddels weten we dat de meeste van hen ook kunnen komen. Heel erg fijn! 

We gaan in gesprek over diverse onderwerpen.  Onderwerpen die aan bod zullen komen 
tijdens de interviews zijn o.a. leefklimaat/welbevinden, leerklimaat, professionaliteit, 
communicatie met ouders, kinderen met specifieke ondersteuning, imago en partner-
schap. De tweede ouderpanelavond staat gepland op dinsdagavond 18 april. Ook hier-
voor zijn er ‘at random’ uitnodigingen verstuurd. 

 
Week van de lentekriebels  

Het voorjaar komt er weer aan. Dat is van oudsher ook de  periode waarin we op school 
aandacht besteden aan de zogenaamde Week van de Lentekriebels. Dit jaar beginnen 
we op maandag 20 maart. Ook de week erna staat nog in het teken van relaties en  
seksualiteit. Het thema dit jaar is ‘Wat vind ik fijn?’  

Het gaat hierbij om positieve seksuele vorming. Onderwerpen die hierbij aan bod komen 
zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt, autonomie en een positief zelfbeeld. 

Om in stapjes te kunnen ontdekken wat jij wil en positieve ervaringen op te kunnen 
doen met relaties en seksualiteit, is het belangrijk om van jongs af aan stil te staan bij de 
vraag: wat vind ik fijn? Wanneer kinderen in het basisonderwijs vanuit een positieve 
boodschap leren over hun lijf, relaties en seksualiteit, weten ze beter wat zij zelf fijn vin-
den en wat niet. En leren ze hoe ze daarover kunnen communiceren. Positieve seksuele 
vorming geeft leerlingen daarom een belangrijke basis voor een gezonde seksuele ont-
wikkeling. Ook in relatie tot anderen: het ondersteunt de boodschap dat seksuele inter-
acties ook voor anderen plezierig moeten zijn. 
  

Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jonge-
ren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele 
relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan 
alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook 
over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels . Daarom past deze vorming goed 
binnen alle groepen van ons IKC. 

Uiteraard kijken we goed hoe we het lesprogramma per groep inrichten. Dit doen we 
door middel van de methode ‘Kriebels in je buik’.  Om een voorbeeld te zien van lesdoe-
len waar we aan werken de komende periode kunt u klikken op de onderstaande link.  

Hier vindt u een overzicht van leerdoelen die centraal kunnen staan per groep. 

https://seksuelevorming.nl/wp-content/uploads/2021/11/Leerlijn-WvdL.pdf 
 

Mocht u nog wat meer over dit onderwerp willen lezen, klik dan eens op de onderstaan-
de links: 
-brochure-seksuele-opvoeding-van-kinderen-0-6-jaar 

-brochure-seksuele-opvoeding-6-9-jaar 
-puber-in-huis-seksuele-opvoeding-van-kinderen-9-15-jaar 

-https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-
lentekriebels 
 

 

Nieuwsbrief 2022-2023: Nummer 12 

Agenda 
 

Maandag 20 maart t/m  vrijdag 31 maart 
 -Week (en) van de lentekriebels 
Dinsdag 21 maart 
 -Ouderpanelgespreksavond 1  
 (op uitnodiging) 
Vrijdag 24 maart 
 -Atelier ronde 3, tentoonstelling  
 OB 12.00-12.15 
 BB 14.30-14.45 
Woensdag 29 maart 
 -Grote rekendag 
Vrijdag 31 maart 
 -Nieuwsbrief 13 wordt verstuurd 
 
-Zet alvast in uw agenda: 
 -18 april, ouderpanelavond 2  
 (Let op, alleen at random geselecteerde 
 ouders) 
 
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Zeg ik stop, hou dan op” De week erop is dat:  
“In de klas en in de hal, zachtjes praten overal”  
 
 
Bijlagen nieuwsbrief-12 
-Brief IKC-raad/MR huisvesting 
 
Vaste bijlagen 22-23: (klik om te bekijken) 
-Jaarkalender 2022-2023 
-Algemene informatie 2022-2023 
-Groepsboekje groep 1-2 
-Groepsboekje groep 3 
-Groepsboekje groep 4 
-Groepsboekje groep 5 
-Groepsboekje groep 6 
-Groepsboekje groep 7 
-Groepsboekje groep 8  
-Boekje met ‘verantwoorde’ traktaties 
(inspiratie) 

 

 

 

 

https://seksuelevorming.nl/wp-content/uploads/2021/11/Leerlijn-WvdL.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/LENTEKRIEBELS-2022/brochure-seksuele-opvoeding-van-kinderen-0-6-jaar-Weekvdlentekriebels.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/LENTEKRIEBELS-2022/brochure-seksuele-opvoeding-6-9-jaar-weekvdlentekriebels.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/LENTEKRIEBELS-2022/puber-in-huis-seksuele-opvoeding-van-kinderen-9-15-jaar-weekvdlentekriebels.pdf
-https:/www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/230306_MR_IKCDeBrug_Briefouders_huisvesting.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022-2023_v2_1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Algemene_tekst_2022-2023_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_1-2_versie_22-23_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_3_versie_22-23_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_4_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_5_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_6_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_7_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_8_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Traktatieboekje-Brug.pdf
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Koningsspelen/sportdag onderbouw    
De Koningsspelen van de peuters, kleuters, groep 3 en groep 4 zijn dit jaar op vrijdag 21 
april. Deze dag hebben we weer veel hulpouders nodig om een spel te begeleiden.     
Lijkt het u leuk om de kinderen bij een activiteit te begeleiden dan kunt u zich opgeven via Parro 
(zie agenda item). We hebben hulp nodig van 8.30 uur tot ongeveer 12.00 uur.   
 
Het zou erg leuk zijn als uw kind deze dag in oranje of rood/wit/blauwe kleding naar school toe 
komt. Natuurlijk wel makkelijk zittende kleding en schoenen waar de kinderen lekker in kunnen 
sporten.  Ook mogen de kinderen gewoon hun eigen fruit en drinken meenemen naar school 
deze dag.    
We hopen dat er deze dag  veel ouders/verzorgers komen helpen. 
Wij hebben er veel zin in!     
Vriendelijke groet, De sportdagcommissie     
 
Herhaling bericht Parro IKC-raad/MR m.b.t. huisvesting IKC De Brug 

Beste ouders,  
Zoals velen van ons via de media hebben vernomen is er door de ge-
meente een besluit genomen omtrent toekomstige uitbreiding van IKC De Brug. Hierbij stelt de 
gemeente voor om met het oog op verwachte groei in de toekomst 1 of 2 groepen op een exter-
ne locatie te plaatsen (IKC Het Ravelijn). Uiteraard is de directie en het schoolbestuur hiertegen 
in bezwaar gegaan en als MR/IKC raad hebben we besloten namens alle ouders ook een brief op 
te stellen en naar de fracties van de gemeenteraad te sturen.  
In de bijlage ter informatie de brief zoals deze aan de partijen is gestuurd vanuit de MR/IKC raad.  
 

Namens de MR/IKC raad,  
Klaas Lijkendijk  

 

Berichtje namens de pleinfeestcommissie (Herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

Zoals u wellicht gezien heeft op onze jaarkalender staat er voor het eerst na Corona weer een 
pleinfeest op de planning. En wel op vrijdag 26 mei. Uiteraard willen wij hier niet alleen voor al 
onze leerlingen, maar ook voor alle andere aanwezigen een leuk spektakel van maken.  

 
Om tijdens het pleinfeest ook een leuke bingo of loterij te kunnen organiseren zijn wij op zoek 
naar ondernemers die een prijs beschikbaar kunnen stellen/sponsoren. 

Wij denken hierbij niet aan geldprijzen, maar bijvoorbeeld een kappersbon, een levensmidde-
lenpakket, een lunchbon, een massage, een interieuradvies, een bos bloemen/kamerplant.  

Omdat wij weten dat er onder de ouders van de leerlingen van IKC de Brug veel ondernemers 
zitten dachten wij bij het samenstellen van de prijzen als eerste aan hen. 

Bent u (of kent u) ondernemer en kunt u een dienst/pakket of kadootje beschikbaar stellen?  

Dan horen wij dit graag!  

Uiteraard zorgen we in ruil voor uw bijdrage voor naamsvermelding in al onze uitingen.  

Interesse? Of wilt u op een andere manier bijdragen aan ons pleinfeest? Altijd welkom.  

Wij horen graag vóór 1 april van u. 

U kunt contact opnemen door een mailtje te sturen naar: ellisruiter@outlook.com  

 
Nadere informatie over het pleinfeest volgt uiteraard nog op een later moment 

Hartelijke groeten,  

Ellis Ruiter  

Janneke Meijer-Kock 

Milan Zewald  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 18 maart t/m 31 maart 

Mrt Jarigen Groep 

19 Chalisa Bhola  5 

19 Shivani Bhola  2-3 

20 Saar Meijer 1-2C 

20 Milou Rosbag  1-2B 

23 Jax Vleeming  3 

25 Ali Özkara  1-2B 

26 Jeashyna Wekker  6 

28 Robin Reijmer 2-3 

30 Xiang Zhan  7B 

31 Fenne Leenders  5 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/230306_MR_IKCDeBrug_Briefouders_huisvesting.pdf
mailto:ellisruiter@outlook.com
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Atelier  
Atelier ronde 3 is in volle gang. Binnenkort sluiten we deze ronde weer af met een tentoonstelling voor ouders/
verzorgers, opa’s/oma’s. Dit is op vrijdag 24 maart. Voor onze onderbouwgroepen kunt u vanaf 12.00u binnenlo-
pen tot 12.15. In de bovenbouw kunt u die middag vanaf 14.30u tot 14.45u naar binnen voor de afsluiting. Hieron-
der vindt u de ruimteverdeling. U kunt aan uw zoon of dochter vragen in welk atelier hij/zij zit. 
 
Onderbouw ruimteverdeling ateliers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bovenbouw ruimteverdeling ateliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ruimtes onderwerp 

1-2a Eigen beeld  

1-2c Happy Stones  

speelzaal Dans 

*2-3 Spelen met je handen  

*3 kriebelbeestjes 

*4a Cupcakes versieren 

*4b Programmeren  

leerplein bb hoek gr. 7A - 4.  Luchtballon  

leerplein bb hoek gr. 7-8 Poppenkast  

1-2B Trommelen  

teamkamer kaarsjes maken 

ruimtes onderwerp 

groep 7a kleien 

groep 4a Vulkanisme 

Groep 3 Handletteren 

Groep 1-2B Dierverzorging  

7B solderen  

8 stopmotion animatie 

5 Ontwerp en naaiatelier 

4B Programmeren met code 

leerplein beneden (keuken) Bakken  

Teamkamer Sieraden maken 

Groep 6 expressionisme 

Sportschool Westervoort (buiten de locatie) Kickboksen 
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Berichtje namens de bibliotheek Westervoort 
In de bibliotheek Westervoort is er op 4 april 2023 een kleinschalig evenement om te vieren dat de Stichting Vrienden 
van Bibliotheek Westervoort een gift heeft gedaan ten behoeve van maak-en technologiematerialen. 
In dat kader zijn de kinderen van de basisscholen in Westervoort uitgenodigd om van 15.00 tot 17.00 aan de slag te gaan met 
de materialen.  
 
Het gaat hierbij om : 
We bieden binnen de bibliotheek de volgende activiteiten aan: 
-          3d pen 
-          Een wereld bouwen in VR (2-4 leerlingen tegelijkertijd) 
-          Lego we do (2-4 leerlingen tegelijkertijd) 
-          Interactieve boeken (2-4 leerlingen tegelijkertijd) 
 
We hopen de kinderen dan te zien! 

 
Grote rekendag 
Ook dit jaar doen we mee met De Grote Rekendag. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 
t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen 
is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 

Dit jaar is het thema: De afvalparade. Hoe gaan wij om met alle afval? En wat kun jij er zelf aan en mee doen?  
Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet 
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 


