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Geachte ouders/verzorgers,        

Hierbij stuur ik u de eerste nieuwsbrief van 2019.  Het nieuwe kalenderjaar is 
alweer even van start gegaan. Voor iedereen die we nog niet persoonlijk gespro-
ken hebben. Wij wensen u een heel gelukkig en gezond 2019!  
De oplettende lezer van deze nieuwsbrief ziet dat het logo van onze stichting 
(SCOR’Ijssel) links bovenin onze nieuwsbrief, vervangen is voor een nieuw logo. 
Stichting SCOR’Ijssel is namelijk veranderd van naam en heet vanaf 1 januari 
2019: “Innerwaard”. Over het hoe en waarom van deze naamsverandering vindt 
u een extra bijlage (Nieuwsbrief Innerwaard) 

 

Bericht van juf Anneke 

Beste ouders, verzorgers, 
Ongeveer anderhalf jaar geleden plaatste ik voor mezelf een stip aan de horizon. 
Die stip komt steeds dichterbij en dus vind ik het nu tijd u hierover in te lichten. 
Na bijna een leven lang op school te hebben gezeten, ga ik aan het eind van dit 
schooljaar met pensioen. Mijn man Stefan is al een paar jaar met pensioen, ik 
word deze zomer 64 jaar en dus het wordt het nu tijd om samen meer te gaan 
genieten van onze kinderen en kleinkinderen en alle mogelijkheden die vrije tijd 
nu eenmaal bieden.  
 
Ik startte mijn onderwijsloopbaan op 1 augustus 1976 op de toenmalige Jan Ligt-
hartschool in Westervoort en na een paar jaar jaar parttime werken op de Scha-
kel kwam ik in mei 1989 op de Werenfridusschool terecht. Ik begon er als bege-
leider van een leerling met een "rugzakje" en deed daarnaast invalwerk. De be-
trokkenheid bij het kind waarvoor het leren niet vanzelfsprekend gaat, heb ik 
altijd al gehad, maar met name deze specifieke begeleiding maakte me duidelijk 
dat dit mijn weg moest worden. Dus volgden er een opleiding tot Remedial Tea-
cher en aansluitend die van Intern Begeleider. Vanaf 2000, toen we De Brug 
werden, vulde met name deze laatste taak het merendeel van mijn tijd. Hoewel 
ik uit mijn andere taken van groepsleerkracht, locatieleider en boven/
onderbouwcoördinator ook veel voldoening haalde en haal, ligt hier voor mij het 
hart van mijn werk op school.  
 
"Samen De Brug" betekent voor mij dan ook:  
Samen met collega's een veilige en rijke leeromgeving voor alle kinderen  
creëren, Samen met collega's kinderen laten voelen dat zij gezien worden, er bij 
horen en mogen zijn wie ze zijn, Samen met ouders, kinderen en collega's op 
zoek gaan naar de manier waarop we dat juist ook voor "dat ene kind" vorm 
kunnen geven. 
 
Echt afscheid neem ik dus pas aan het eind van dit schooljaar, maar het aftellen 
gaat voor mij nu wel beginnen. Mijn besluit liet en laat me zeker niet koud, ik ga 
immers een belangrijk deel van mijn leven afsluiten. Maar na elk hoofdstuk dat 
je sluit, volgt er een nieuw hoofdstuk waar je benieuwd naar bent en ook naar 
uit kunt kijken.  
Anneke  

 
T.z.t. ontvangt u uiteraard nog nieuws met betrekking tot het afscheid van  onze 
juf Anneke. Wij laten haar natuurlijk niet zonder een mooi afscheid gaan. 
 

 

 

 

          

Nieuwsbrief 2018-2019: Nummer 10 

Agenda 
-21 januari t/m 1 februari 
 -Toetsweken LOVS (gr.3 t/m 8) 
-Woensdag 23 januari 
 -Voorleesontbijt  
-Donderdag 24 januari 
 -Speelmobiel (Creon) 14.45-16.15 
-Vrijdag 1 februari 
 -De volgende nieuwsbrief (11) wordt  
 verstuurd. 
 
 
Zet alvast in uw agenda: 
-Zaterdag 2 februari 
 -Schaaktoernooi 
 
 

-Schoolafspraken: 
-De week na de kerstvakantie staat de af-
spraak “Gaat de bel dan stopt het spel” cen-
traal. De week erop is dat: “We zijn aardig 
voor elkaar” 
 
Bijlagen:   
-Nieuwsbrief ‘Innerwaard’ 
-Extra nieuwsbericht/brief voor ouders van 
groep 8 m.b.t. de centrale eindtoets PO 
(Cito) 
 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/190110_Nieuwsbrief_Innerwaard_ouders_verzorgers.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/brief-centraleeindtoets-groep8.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/brief-centraleeindtoets-groep8.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/brief-centraleeindtoets-groep8.pdf
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Uiteraard zijn we ook gestart met de procedure om met ingang van het schooljaar  
2019-2020 beide functies die juf Anneke op dit moment vervuld (IB-er en onderbouw-
coördinator) in te vullen. Wanneer we deze beide functies volledig ingevuld hebben 
zullen wij u daarover informeren in een volgende nieuwsbrief. 

 
Zwangerschapsverlof juf Saskia Jansen 

Juf Saskia Jansen gaat met ingang van maandag 25 februari met zwangerschapsverlof. 
We zijn blij u te melden dat we deze vacature inmiddels hebben kunnen invullen.  
Juf Eliza Weijers komt juf Saskia vervangen. Hieronder stelt zij zich aan u voor. 
 

Graag wil ik me even voorstellen, 

mijn naam is Eliza Weijers. Ik ben 32 jaar, getrouwd met Jeroen en moeder van twee 
prachtige kinderen. Mara is alweer 4 jaar en gaat sinds kort naar school. Onze jongste 
Nathan is 1 jaar en lekker ondernemend. Samen wonen we in Loo. Inmiddels ben ik al-
weer bijna 10 jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. De afgelopen drie jaar 
was ik juf van groep 3/4 op een basisschool in Arnhem. Daarvoor ben ik werkzaam ge-
weest op een Daltonschool in Doorwerth.  
Ik kijk er erg naar uit om te starten op de Brug en kennis te maken met de kinderen en 
de ouders. U kunt me vinden in groep 4, waar ik Saskia Jansen vanaf eind februari zal 
vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Tot dan!  

Hartelijke groet, 

Eliza Weijers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorleesontbijt 

Woensdag 23 januari is het jaarlijkse voorleesontbijt. Dit valt samen met de start van de 
nationale voorleesweek (23 januari t/m 2 februari). Uw zoon of dochter hoeft deze och-
tend thuis niet te ontbijten, want hiervoor wordt gezorgd door onze AC! 

Dat wordt heerlijk smullen voor onze kinderen, onder het genot van een fantastisch 
verhaal, dat op dat moment wordt voorgelezen. Samen een boekje lezen en plaatjes 
bekijken, het is voor jong én oud vaak een heerlijk en rustgevend moment. Voorlezen is 
niet alleen plezierig, het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het prikkelt de 
fantasie en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-
emotionele vaardigheden. Wanneer kinderen worden voorgelezen, maken zij boven-
dien op een aangename manier kennis met de wereld van de boeken.  

 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw zoon/dochter een beker, een bord en bestek mee 
te geven voorzien van naam!  Dit alles, graag maandag of dinsdag, in een plastic tas 
meegeven naar school. 

 

 
 

 

 

 

 

Jarigen 19 januari  t/m  1 februari 

Feb. Jarigen Groep 

1 Mirre Te Witt  1-2C 

1 Siem Wigman  1-2A 

Jan. Jarigen Groep 

21 Kasper Gerritsen  6/7 

22 Nikki Reijmer  3A 

23 Finn Aalders  3B 

25 
Heaven van 
Garderen  

8 

26 Stijn Berndsen  5 

26 Ayah Ouali  5 

30 Floor de Groot  6 

31 Dien Aghalaj 4 
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Citotoetsen  (groep 3 t/m 8) 

De komende weken worden de Cito LOVS toetsen weer afgenomen. Dit zijn toetsen in het kader van ons leerling-
volgsysteem. Deze toetsen gebruiken we onder andere om te kijken hoe de ontwikkeling van de schoolvaardighe-
den van uw zoon/dochter verloopt.  

 

Opgeven voor Schoolschaaktoernooi 

Zaterdag 2 februari wordt het Schoolschaaktoernooi georganiseerd. Het schaaktoernooi voor basisscholieren wordt 
ieder jaar in Westervoort gehouden. Dit jaar vindt het plaats in het Kulturhus de Nieuwhof. Leerlingen van basis-
scholen uit Westervoort, die een beetje kunnen schaken, zijn van harte welkom. De deelname is gratis. Opgeven 
kan tot uiterlijk vrijdag 25 januari via je juf of meester. 

Deelnemers moeten uiterlijk 11.15 uur aanwezig zijn. 

Wilt u komen kijken naar alle grootmeesters in de dop, dan bent u vanaf 11.30 uur tot 16.30 uur van harte welkom. 
De prijsuitreiking is rond de eindtijd. 

We wensen alle spelers veel plezier en succes!   

 

 

 

 

 

 

 

De rode loper gaat uit!  
(periode van 19 januari 2019 tot en met 1 februari 2019)  

Lizzy Bouwman komt de komende periode over de rode loper naar de kleutergroep. We wensen Lizzy 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 Lizzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 De activiteitencommissie zoekt nieuwe leden! (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

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 ca-
deaus en de school omtoveren in Kerstsfeer. Om dit de komende jaren te blijven doen, zijn we op zoek naar en-
thousiaste nieuwe leden die het AC-team willen versterken. We vergaderen 4 keer per jaar en verdelen de activitei-
ten aan het begin van ieder 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 
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Schoolreisjes (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
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 cultureel uitje betalen we van-
uit onze cultuurgelden. Het schoolreisje wordt altijd betaald door ouders zelf, omdat we hiervoor geen budget ont-
vangen. 

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. Mochten 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 . 

 
 
Namens het team wens ik u een heel fijn weekend , 

Hartelijke groet, Stefan de Jonge 


