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Geachte ouders/verzorgers,        

Afgelopen week vierden we samen het sinterklaasfeest op school. We kijken 
terug op een super gezellige dag met de Sint en zijn pieten.  Zoals u heeft gezien, 
is de school inmiddels geheel in kerstsfeer gebracht  Dank aan alle ouders die 
hebben meegeholpen de school mooi aan te kleden! 
Op woensdag  19 december houden we onze kerstviering. Meer informatie 
daarover leest u hieronder. We hopen u allemaal te zien ! 

 

Lichtjestocht 

Op woensdag 19 december organiseren wij een lichtjestocht voor alle gezinnen 
van onze school. De tocht begint met tussenpozen van een kwartier vanaf 17.30 
op het schoolplein en duurt ongeveer een uur. U loopt als gezin een met 
glowsticks gemarkeerde route in de omgeving van school. Tijdens deze route 
komt u langs onderdelen uit het kerstverhaal. Zo zijn er herbergen waar u met 
uw gezin iets te eten en te drinken krijgt, is er kerstmuziek te beluisteren en een 
dans te zien. Onderweg vindt u natuurlijk ook een levende kerststal. Terug bij 
school wordt u ontvangen met kerstmuziek en bent u van harte uitgenodigd om 
iets te drinken en te eten.  

Langs de route zijn afbeeldingen uit het kerstverhaal zichtbaar. Het is de bedoe-
ling dat u met uw gezin de route gaat lopen. We vertrekken in vier groepen om 
het kwartier vanaf het schoolplein. De gezinnen met de jongste kinderen ver-
trekken in de eerste twee groepen. Omdat het gaat om een lichtjestocht zouden 
wij het leuk vinden als alle kinderen een lampionnetje meebrengen. Wat idee-
tjes om deze samen met uw kind te knutselen voegen we hieronder bij. In het 
lampionnetje kunt u het beste een waxinelichtje op batterij doen. Denkt u dat 
uw kind wat moeite heeft met het lopen, wilt u dan zelf aan een buggy of bol-
derkar denken? Onderweg zijn er een aantal oversteekpunten waar teamleden 
met een ster staan. Voor de veiligheid van alle deelnemers vragen wij u uitslui-
tend bij die punten over te steken. 

In de loop van volgende week ontvangt u een uitnodiging met de route en de 
starttijd van uw groep. U kunt ‘het kerstverhaal’ uiteraard ter voorbereiding op 
onze lichtjestocht met uw kind lezen.  Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u 
een voorbeeldverhaal. 

 
Tip: onze eigen juf Karien heeft het kerstverhaal voor kinderen geschreven in 
het prentenboek: ‘Het kleine, grote geluk van Kerstmis’.  Dat boek gebruiken we 
in de onderbouw op school ook. Klik op het plaatje van het prentenboek hier-
naast voor nadere informatie. 

 
Uit de peutergroep 

Even voorstellen:  onze ’nieuwe’ pedagogisch medewerkster Rachel de Vries                                                                                   
Jullie hebben me vast al eens zien rondlopen hier op IKC de Brug. Tijdens  de 
Herfstvakantie heb ik al in de peutergroep gewerkt en ik was regelmatig te zien 
als invaller.   

Het leuke nieuws wat ik nu kan vertellen is dat ik per 1 januari 2019 deel ga uit 
maken van het peuterteam. Kortom ik ben geen invaller meer! Ik wist niet dat 
een nieuw jaar zo goed kon beginnen.  

Mijn naam is Rachel de Vries en ik woon samen met mijn vriend en onze  
huiskat in Westervoort.  
        Z.O.Z 

Nieuwsbrief 2018-2019: Nummer 8 

Agenda 
-Woensdag 12 december 
 -Atelier ronde 2, workshop 3 
 onderbouw, aansluitend  
 tentoonstellingsmoment 12.15-12.45 
-Vrijdag 14 december 
 -Atelier ronde 2, workshop 3 
 bovenbouw, aansluitend  
 tentoonstellingsmoment 14.45-15.15 
-Woensdag 19 december 
 -Lichtjestocht IKC De Brug (nadere 
 informatie volgt nog in de volgende 
 nieuwsbrief) 
-Vrijdag 21 december 
 -Alle kinderen zijn om 12.00u vrij 
 -De volgende nieuwsbrief wordt 
 verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda: 
-24 december 2018 t/m 4 januari 2019 
 -Kerstvakantie 
-7 januari 
 -Hoofdluiscontrole 
 

-Schoolafspraken: 
-Komende week staat de afspraak:  
“We praten met elkaar als er iets is”. De 
week erop is dat: “Zeg ik stop, hou dan op!” 
 
Bijlagen:   
-Voorbeeld kerstverhaal 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/norbertusbode_winter_2016_alles_kidz_kerstverhaal_11.pdf
https://www.lieverdeliefste.nl/Prentenboek:-Het-Kleine-Grote-Geluk-van-Kerstmis
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In mijn vrije tijd schilder en teken ik graag, daarnaast ben ik dol op reizen, bezoek ik 
regelmatig een dierentuin en de laatste tijd ben ik vaak op pad met mijn camera om 
mooie plaatjes te schieten.  

Ik werk nu ruim 4 jaar binnen de kinderopvang en heb het binnen deze branche zeer 
naar mijn zin.  
Ik ben afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs en naast mijn passie voor kinderen 
ben ook ik dierverzorger. Ik weet dus heel veel van de natuur en alle dieren om ons 
heen. Ik heb mogen werken met leeuwen en tijgers en vele andere diersoorten gedu-
rende mijn stages.    

Ik ben daarnaast ook creatief en schud zo de ene na de andere leuke activiteit uit mijn 
mouw. Vandaag teken ik zelf de kleurplaten voor de kinderen om morgen spontaan van 
karton een politieauto te knutselen. Een knikkerbaan knutselen kan natuurlijk ook of 
zullen we buiten op zoek gaan naar kleine insecten of toch maar gewoon lekker buiten 
spelen, in de zandbak misschien?! Zo is geen dag hetzelfde en leren de kinderen tijdens 
het spelen van alles! Ik geniet volop van de pure verwondering bij kinderen, er valt im-
mers zoveel te ontdekken.  
 
Kortom ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan op IKC de 
Brug.  

Groetjes Rachel   

 
 

Ouderportaal peutergroep (herhaling) 
Naar aanleiding van een interne cursus over het zogenaamde ouderportaal van 
‘Zonnekinderen’ willen we u op een aantal zaken wijzen. 
 
-Zou u bij afwezigheid/ziekte van uw zoon of dochter zelf willen afmelden en ook weer 
betermelden via dit ouderportaal? Wanneer dit namelijk niet door ouders zelf gedaan 
wordt is het niet mogelijk om de betreffende dag te ‘ruilen’. 
-Tevens sturen wij via dit ouderportaal belangrijke berichten. Zou u allemaal een pro-
fielfoto van uw peuter willen toevoegen en tevens de gegevens van uw huisarts? 
Mocht het niet lukken met inloggen in het ouderportaal, neem dan even contact op met 
het hoofdkantoor van Zonnekinderen. Zij kunnen u uiteraard helpen. 

 
Tot slot nog een berichtje van organisatorische aard. Het zou fijn zijn wanneer er aan de 
binnenkant van de jas van uw zoon of dochter een naam staat. Dat maakt het gemakke-
lijker om jassen snel terug te vinden. 

 

 

‘Exit’ interview ouders van groep 8 2017-2018 

Sinds het afgelopen schooljaar nemen wij bij de ouders van de afscheidnemende kin-
deren in groep 8 een zogenaamd exit interview af. Wij vinden het erg belangrijk om van 
u als ouder/verzorger te weten hoe u terugkijkt op het onderwijs dat wij de afgelopen 
jaren aan uw zoon/dochter hebben gegeven . Wat vond u goed gaan, wat kon wellicht 
beter?  We maken daarbij gebruik van een online vragenlijst om de betreffende ouders 
hierover te bevragen. Inmiddels is de uitslag van dit interview bekend. Hierover willen 
wij u natuurlijk terugkoppeling geven. Dat doen we door middel van o.a. de factsheet 
op de volgende pagina. 
 

 

 

 

   

 

Jarigen 8 december t/m  21  december 

Dec. Jarigen Groep 

9 Thimon Reijmer 6 

10 Sem Berendsen 3A 

11 Kylan van Mierlo 3B 

14 Thirza Ekkelboom  3A 

15 Arla Hadziomerovic  3B 

16 Emma van Hattum  7 

18 Tess de Bruin  1-2A 

18 Lotte van Diek 8 

18 Lucas Gerritzen 4 
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Factsheet Exit interview groep 8 ouders 2017-2018 
Periode van afname 

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 4 juli 2018 tot 31 augustus 2018. 
 

Aantal respondenten 
Totaal aantal respondenten 39 

Aantal afgerond 18 
Responspercentage 46% 

 
Waardering van de scores 

Een score tot 2,50 Onvoldoende 
Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) 
Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende 

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 
Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed 

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend 
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Verbeteronderwerpen /complimenten die met name in de ‘vrije’ ruimte van de vragenlijst vaker terug kwamen wa-
ren: 
-De schoonmaak van de lokalen en algemene ruimtes is niet altijd goed in orde/kan beter. 
-We hebben een heel prettige schooltijd ervaren. 
 
Uiteraard zijn we erg blij met deze terugkoppeling van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld. We krijgen per 
slot van rekening een goede beoordeling waar we trots op zijn. Tegelijkertijd nemen we verbeterpunten/kritiek na-
tuurlijk ook mee in onze IKC ontwikkeling. Zo is o.a. de schoolschoonmaak een punt van aandacht. 
 
Atelier tentoonstelling 
Zoals u op onze jaarkalender en in de agenda van deze nieuwsbrief al heeft kunnen lezen sluiten we deze ronde 
atelier weer af met een tentoonstellingsmoment waarvoor u van harte bent uitgenodigd. 
Volgende week woensdag van 12.15u tot 12.45u is het de beurt aan de onderbouwgroepen om te laten zien wat ze 
gemaakt/gedaan hebben. Volgende week vrijdag zal dit van 14.45u tot 15.15u voor de bovenbouwgroepen georga-
niseerd worden.  De kinderen nemen een speciale uitnodiging mee voor deze tentoonstellingsmomenten. Komt dat 
zien! 
 
Namens het team van IKC De Brug wens ik u een heel fijn weekend! 
 
Hartelijke groet, 
 
Stefan de Jonge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


