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Geachte ouders/verzorgers,        

De laatste info van 2018 ligt voor u. De afgelopen week hebben we onze kerst-
viering in de vorm van een ‘lichtjestocht’ georganiseerd. We vonden het erg ge-
slaagd, ook fijn dat ‘het weer’ goed meewerkte. Helaas ontstond er ergens op de 
route een ongeluk waarbij een fietser en een automobilist betrokken waren.  
We hebben snel de route verlegd en er vanochtend in alle groepen nog even 
aandacht aan besteed zodat de kinderen hun verhaal kwijt konden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel veel dank aan alle ouders van onze AC waarmee we deze tocht georgani-
seerd hebben en alle ouders/bekenden van ons IKC die een ruimte beschikbaar 
hebben gesteld voor de diverse onderdelen in deze ‘kerstwandeltocht.’  
 

De activiteitencommissie zoekt nieuwe leden! 

De activiteitencommissie van IKC de Brug organiseert onder andere Kerst, Pasen 
en Sinterklaas op school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkopen doen voor de 
activiteiten, Sinterklaas helpen met uitzoeken en inpakken van cadeaus en de 
school omtoveren in Kerstsfeer. Om dit de komende jaren te blijven doen, zijn 
we op zoek naar enthousiaste nieuwe leden die het AC-team willen versterken. 
We vergaderen 4 keer per jaar en verdelen de activiteiten aan het begin van ie-
der schooljaar. Heb je interesse of wil je eerst meer weten?  
Bel, app of e-mail me dan via (06) 423 556 17 of janneke@nieuwstad.eu. 
Namens de activiteitencommissie: fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling! 

Janneke Nieuwstad, Voorzitter 

 

Schoolreisjes 
Binnen ons IKC  hebben we een tweejaarlijkse cyclus waarin we in de periode 
voor de zomervakantie het ene jaar een cultureel uitje (met educatieve functie/
waarde) plannen en het andere jaar een schoolreisje. Het afgelopen schooljaar 
zijn we bijvoorbeeld naar Het watermuseum geweest. De kosten van het cultu-
reel uitje betalen we vanuit onze cultuurgelden. Het schoolreisje wordt altijd 
betaald door ouders zelf, omdat we hiervoor geen budget ontvangen. 

Dit schooljaar gaan we, zoals ook al aangegeven op onze jaarkalender, op 
schoolreisje.  Dit zal zijn op donderdag 6 juni. 
In principe gaan we met onze groepen 1-2 richting Het land van Jan Klaassen, de 
groepen 3-4 gaan naar de Julianatoren, groep 5 en 6 naar Toverland en de groep 
6/7, 7 en 8 naar de Efteling.   

We benaderen in het kader van de schoolreisjes t.z.t. altijd eerst de ouders die 
participeren in de ouderraad/activiteitencommissie/MR/verkeersouders. Moch-
ten er daarna nog extra begeleiders nodig zijn dan hoort u dat uiteraard zo snel 
mogelijk van ons. Nadere informatie over de schoolreizen m.b.t. kosten enz. 
ontvangt u op een later moment . 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2018-2019: Nummer 9 

Agenda 
-24 december 2018 t/m 4 januari 2019 
 -Kerstvakantie 
-7 januari 
 -Hoofdluiscontrole 
-10 januari 
 -Speelmobiel (Creon) 14.45-16.15 
-11 januari 
 -Opschoonactie groep 7/8 
-17 januari 
 -Speelmobiel (Creon) 14.45-16.15 
-18 januari 
 -De volgende nieuwsbrief (10) wordt  
 verstuurd. 
 
Zet alvast in uw agenda: 
-21 januari t/m 1 februari 
 -Cito Lovs toetsweken (3-8) 
-23 januari 
 -Nationaal voorleesontbijt 
-24 januari 
 -Speelmobiel (Creon) 14.45-16.15 
 

-Schoolafspraken: 
-De week na de kerstvakantie staat de af-
spraak “In de klas in de hal zachtjes praten 
overal” centraal. De week erop is dat: “Wie 
rent hierbinnen moet opnieuw beginnen” 
 
Bijlagen:   
-geen 
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Uitnodiging gezinsviering St. Werenfriduskerk 
Maandag 24 december a.s. is er om 19.00 uur  een gezinsviering  in de St. Werenfri-
duskerk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: God maakt een nieuw begin, daar wil je bij zijn! 

Voorganger: Pastoraalwerker Maarten Smits 

Koor en Combo: Ojeekaawee met kinderen van IKC de Brug  

o.l.v. onze meester Willem Jan Schuurman. 

 

 

Speelmobiel (jongerencentrum Creon)  

De speelmobiel is een bus vol met afwisselende sport en speelmaterialen voor de kin-
deren. Er zijn diverse leuke materialen aanwezig, zodat het spelen op het schoolplein 
nog iets leuker wordt. Ook komen de medewerkers van jongerencentrum Creon mee 
om diverse spelen met de kinderen te doen.  

De speelmobiel staat de komende drie weken na de kerstvakantie op de donderdag van 
14.45 - 16.15 op onze school (Kinderen van onze school en andere kinderen uit Wester-
voort kunnen dan op ons plein gebruik maken van de speelmaterialen uit deze bus.  

Creon is er op de betreffende dagen ook tussen de middag, zodat onze leerlingen ge-
bruik kunnen maken van het aanbod.  

 

 

 

 

 

 

Opschoonmomenten (herhaling nieuwsbrief-03) 
Afgelopen schooljaren deden we eens per schooljaar als school mee aan de nationale 
schoonmaakdag in maart, waarbij het opruimen van zwerfafval centraal staat. Tevens 
werd in de deelnemende groepen dan aandacht geschonken aan zwerfafval en de  
schadelijke gevolgen ervan voor de omgeving/natuur. In samenwerking met de wijk-
raad en de gemeente hebben we besloten dit enige opschoonmoment in maart van elk 
jaar te vervangen door meerdere opschoonmomenten met verschillende groepen. Ie-
dereen komt een keertje aan de beurt.  

Onze jongste leerlingen hebben in oktober samen met de wijkraad en verschillende 
stagiaires vanuit Creon (jongerenwerk) het schoolplein en de directe omgeving opge-
schoond.  

 

   

 

 

 

 

 

Jarigen 22 december t/m  18 januari 

Dec. Jarigen Groep 

24 Tygo de Wijs  8 

25 Thomas de Haas  8 

29 Ro-énshka Fernando 5 

Jan. Jarigen Groep 

4 Chris van 't Sant 4 

5 Nika Dekker 6/7 

5 Abdulrahman Kaied  1-2B 

5 Sara Zahti 5 

8 Wessel Bouwman  4 

9 Jim van Winsen  1-2C 

16 Lynn van Onna  1-2A 

16 Ronin Polman 6 
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De planning voor de overige schoonmaakmomenten met andere groepen van ons IKC ziet er als volgt uit. 

- 11 januari: groep 6-6/7-7-8  
- 22 maart: groep 3-4-5  

 

Ook deze groepen gaan in principe onder begeleiding van leerkrachten en stagiaires in de wijk om ons IKC opscho-
nen. 
 

Berichtje namens De Kindercorrespondent 
Het is kort dag, maar deze mail werd gisteren aan ons doorgestuurd met het verzoek onze kinderen van groep 7-8 
hierover te informeren. 

 
Beste kinderen van groep 7/8 

Wie van jullie zou het  leuk vinden om aanstaande zaterdag 22 december mee te wandelen met het #Vteam en de 
Dj's van 3FM? 

  

Wie zijn wij 

Het #Vteam is een groep kinderen (11-12 jaar) die de Nijmeegse Vierdaagse hebben meegewandeld als ambassa-
deurs voor vrede en vrijheid. Als ambassadeur gaan zij events af en lopen wandeltochten mee om te laten zien wat 
kinderen allemaal in hun mars hebben. Dit jaar zijn zij ook gevraagd om op 22 december vanaf Westervoort tot aan 
Arnhem Centraal mee te wandelen met de 3FM Dj's voor de Serious Request actie.  

  

3FM Serious Request Lifeline 

De Serious Request actie is dit jaar anders opgezet. In plaats van een Glazen Huis gaat 3FM het land in. In de week 
voor kerst (18-24 december) wandelen er drie teams met 3FM-dj’s vanaf drie verschillende locaties in het land van 
actie naar actie. 24 uur per dag maken ze live radio en zijn ze via livestreams online en op televisie te volgen. In het 
stuk dat wij met de Dj's meelopen zullen zij de kinderen vragen stellen en mogen de kinderen hun verhaal vertel-
len.  

  

Datum: zaterdag 22 december  

Tijd: 12:15 verzamelen (12:23 met de trein vanaf Arnhem mag ook) 

Verzamellocatie/start: Station Westervoort, 6931 EN Westervoort  

Eindlocatie: Arnhem Centraal 

Afstand: ±10 km  

  

Bij deze willen wij jullie (groep 7/8 kinderen van IKC De Brug) dus uitnodigen om ook mee te wandelen. Je kunt je 
opgeven via deze link: Vteam.tv/seriousrequest 

   

Voor nu veel groeten namens Team #Vteam,  

Anne  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vteam.tv/seriousrequest
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Opbrengst Jantje Beton 
In september hebben we meegedaan aan de Jantje Beton actie. Met deze actie is €1027,50 opgehaald voor de 
school. Hiervan zullen onder andere buitenspeelmaterialen aangeschaft worden in overleg met onze leerlingen-
raad. 
 
 
 
 
 
 

De rode loper gaat uit!  
(periode van 22 december 2018 tot en met 18 januari 2019)  

In deze rubriek werden steeds de kinderen die ’nieuw’ zijn op de basisschool van IKC De Brug aan u voorgesteld. 
Met ingang van deze nieuwsbrief stellen we ook de kinderen voor die starten in onze peutergroep van het IKC. 

Deze periode starten Duncan Willemsen en Cruz Laibahas in onze peutergroep. We vinden het super leuk dat we 
jullie mogen verwelkomen binnen ons IKC.  

 

Van onze peutergroep gaat Emma Bonte de komende periode over de rode loper naar de kleutergroep. We wensen 
Emma een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op de basisschool.  

 

De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van de hierboven genoemde 
kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het team van IKC De Brug wens ik u heel fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijke groet, 
Stefan de Jonge 
 
 


