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Geachte ouders/verzorgers, 

Een super geslaagd Carnavalsfeest was het vandaag op ‘Dolschool’ De Brug. Wat 
waren de kinderen mooi verkleed en de optredens geweldig. We hebben geno-
ten van onze prins Jochem en prinses Norah. Ze zagen er niet alleen geweldig 
uit, maar  hebben ook veel belangrijk werk gedaan, zoals bijvoorbeeld het uitde-
len van verschillende onderscheidingen.  Veel dank aan ons  
huisorkest ‘De Dolle Snaters’, C.V. De Dolbotters én  ouders van de activiteiten-
commissie voor hun medewerking aan dit gezellige feest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atelier 
De volgende ronde atelier komt er weer aan. Voor de onderbouw zal dit zijn op 
13, 20 en 27 maart van 11.oo uur tot 12.00 uur. De bovenbouw heeft atelier op 
15, 22 en 29 maart van 13.00 tot 14.30 uur.  
Deze ronde atelier wordt wederom afgesloten met een tentoonstellingsmo-
ment. Voor de onderbouw is de tentoonstelling gepland op 27 maart van 12.15 
tot 12.45 uur. De bovenbouw heeft op 29 maart tentoonstelling van 14.45 tot 
15.15 uur. 
 
Ouders die aan het begin van dit schooljaar hebben aangegeven mee te willen 
helpen (ondersteunen) bij de verschillende workshops hebben een mail ontvan-
gen, zodat we een goede verdeling van hulpouders over de diverse  workshops 
kunnen maken. Die verdeling op basis van de definitieve aanmeldingen is overi-
gens nog in de maak en wordt nog verstuurd . 

 

Opschoondag  
Op zaterdag 23 maart 2018 is het Landelijke Opschoondag. Net als  
voorgaande jaren, doet de gemeente Westervoort hier ook aan mee. 

Alle wijkraden organiseren op zaterdagochtend 23 maart een activiteit om met 
bewoners in de eigen wijk het zwerfvuil op te ruimen.  

Sinds een aantal jaren doen ook de scholen mee door in de week er voor of erna 
met de kinderen rondom de school een opschoonactie te houden. Dit schooljaar 
hebben wij onze opschoonmomenten verdeeld over de diverse groepen. Om die 
reden zullen dit jaar dus ook niet alle groepen in actie komen  
Op vrijdag 22 maart doen onze groepen 3a-3b-4 en 5 mee aan de zogenaamde 
“Opschoondag” tegen zwerfvuil. Deze groepen gaan schoonmaken in de directe 
omgeving van school. Dit zal zijn van 11.00u tot uiterlijk 12.00u. We hebben 
hulp van stagiaires van Creon, maar extra hulp is uiteraard wel welkom. Mocht u 
die morgen kunnen en willen helpen, meldt u zich dan bij een van de leerkrach-
ten van groep 3a-3b-4 of 5. 

        Z.O.Z. 

          

Nieuwsbrief 2018-2019: Nummer 13 

Agenda 
-Maandag 4 Maart t/m vrijdag 8 Maart 
 -Voorjaarsvakantie 
-Maandag 11 maart 
 -Hoofdluis controle 
 -Peutergym 
-Woensdag 13 maart 
 -Atelier onderbouw 11.00-12.00 
-Vrijdag 15 maart 
 -Atelier bovenbouw 13.00-14.30 
-Maandag 18 maart t/m vrijdag 22 maart 
 -Week van de lentekriebels 
-Woensdag 20 maart 
 -Atelier onderbouw 11.00-12.00 
-Vrijdag 22 maart 
 -Atelier bovenbouw 13.00-14.30 
-Vrijdag 22 maart 
 -Opschoonmoment groep 3-4-5 (zie 
 nadere informatie in deze nieuws
 brief) 
 -De volgende nieuwsbrief (14) wordt 
 verstuurd. 
 
Zet alvast in uw agenda: 
-Woensdag 27 maart 
 -Tentoonstelling atelier onderbouw 
 12.15u-12.45u  
-Vrijdag  29 maart 
 - Tentoonstelling atelier bovenbouw 
 14.45u-15.15u 
 

-Schoolafspraken: 
-Na de voorjaarsvakantie staat de afspraak 
“We praten met elkaar als er iets is” cen-
traal. De week erop is dat: “Zeg ik stop, hou 
dan op” 
 
Bijlagen:   
-geen 
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Peutergym  
De komende weken wordt er weer peutergym gegeven door de sportcoach van Zonne-
kinderen, Tom Bisselink. Dit zal na de voorjaarsvakantie starten en de weken erna nog 
doorgaan op maandagen . De peutergym start elke keer om 8.45u en duurt tot onge-
veer 9.30u.  Deelname is geheel gratis en voor iedereen! (dus ook wanneer uw peuter 
niet op maandag naar onze peutergroep gaat/wellicht nog helemaal niet naar de peu-
teropvang komt mag u/opa/oma samen met uw peuter komen)  
 
Data peutergym: 11, 18 en 25 maart. Aanvang 8.45u 
 
De week van de lentekriebels 
Het voorjaar 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 18 
maart. Deze week staat in het teken van relaties en seksualiteit. De lessen dragen er 
aan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en adequate vaardigheden ontwikkelen op 
het gebied van relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd 
zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze een-
maal gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming bin-
nen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderin-
gen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsre-
gels . Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen.  
Mocht u meer over dit onderwerp willen lezen, klik dan eens op de volgende link:  
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-
lentekriebels 

 
Uit de peutergroep (herhaling bericht nieuwsbrief-12) 
Graag informeren wij u over de peuterplus opvang, speciaal voor kinderen vanaf 3 jaar 
op IKC de Brug. Deze peuterplusmiddagen bieden uw peuter een optimale voorberei-
ding op zijn of haar start op de basisschool. 
  
Nieuw op IKC De Brug: peuterplus middag voor peuters van 3 jaar en ouder 
Sinds kort kunnen peuters van 3 jaar en ouder op maandag,- dinsdag,- en donderdag-
middag op IKC de Brug terecht voor een aanbod speciaal voor de oudste peuters. Tij-
dens deze middagen nemen de peuters deel aan het middagprogramma in hun toe-
komstige kleutergroep en bij hun toekomstige leerkracht. Natuurlijk zijn de 
“tafelwerkjes” afgestemd op de ontwikkeling van de peuters. Op deze wijze worden de 
kinderen op speelse wijze voorbereid op hun start op de basisschool en wordt hun 
nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang optimaal gestimuleerd.  
Naast dit aanbod spelen al onze peuters inmiddels ook regelmatig mee op het leerplein 
van onze onderbouwgroepen, waar het spel in verschillende hoeken centraal staat. Wij 
werken binnen onze hele onderbouw rondom een gezamenlijk gekozen thema.   
 
 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 1 maart t/m 22 maart 

Feb. Jarigen Groep 

1 
Amy Gerritzen 
Mayuri 

1-2B 

1 
Sophie Gerritzen 
Mayuri  

1-2B 

2 Soraya Uiterwaal  4 

3 Isha Awadhpersad  5 

5 Kato Krutwagen 7 

5 Ethan Nijman  7 

5 Joost Westra  1-2B 

6 Tijn Stortelder  6/7 

10 Dana Stafleu  7 

11 Eva Vermaten  3B 

12 Alex Chryssoulis  5 

14 Ferah Bostanci  3B 

14 Lilly Popoola  3A 

16 Finn Weiss  3A 

19 Willemijn Baijens  6/7 

19 Chalisa Bhola  1-2A 

21 Teun Berndsen  1-2A 

21 Senna Verhaaf  7 

Kleuters komen spullen kopen op de markt van de 
peutergroep.  

Een mooi voorbeeld van de uitwisseling die we binnen 
ons IKC nu hebben tussen peuters en kleuters. 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels
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Indien u gebruik wilt maken van deze peuterplus middagen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Relatie-
beheer. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0316-340079 of 
mail:  info@zonnekinderen.nl. Via het Ouderportaal kunt u ook direct een wijziging aanvragen.   
Met vriendelijke groet,  
Kinderopvang Zonnekinderen. Afdeling Relatiebeheer 
 

De rode loper gaat uit!  
(periode van 1 maart tot en met 22 maart 2019)  
In onze peutergroep starten de komende periode  Prachi Behari en Djulia Degen. We wensen Prachi en Djulia heel 
veel plezier in onze peutergroep. Norah van Driel, Aiden Schapink en Anouk Hagens komen de komende periode 
over de rode loper naar de kleutergroep. We wensen Norah, Aiden en Anouk 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 al deze kinderen! 

 
 
 
 
 
 
 
Schoolreisjes (herhaling bericht nieuwsbrief 12) 
Zoals u in een vorige nieuwsbrief en in onze jaarplanning al heeft kunnen lezen gaan we dit schooljaar weer op 
schoolreis. Dit zal gaan gebeuren op 6 juni a.s. Inmiddels zijn alle reisjes geboekt en is de bus geregeld. 
We krijgen als IKC/school geen middelen van de overheid om schoolreisjes te bekostigen. Een schoolreisje wordt 
altijd bekostigd door de ouders/verzorgers. Hieronder vindt u de prijzen van alle schoolreisjes.  Vanaf dit jaar kunt u 
het geld overmaken op rekening van de school  en hoeft u dit dus niet meer contant in een envelop te doen. Omdat 
de prijzen van de busreizen én de attractieparken gestegen zijn ten opzichte van twee jaar geleden, zijn we helaas 
genoodzaakt deze prijsstijgingen door te voeren in de prijs per schoolreisje.  

Alle kleutergroepen  gaan die dag naar ‘het land van Jan Klaassen’ in Braamt. De kosten voor de  busreis,  de  en-
tree  en  voor  een  smulpakket (frietje en drinken)  bedragen  €28,50 euro per kind.  
Wilt u dit bedrag voor vrijdag 24 mei overmaken op rekeningnummer:  
NL15RABO0162689446 t.n.v. Katholieke basisschool De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). 
Graag voornaam en achternaam vermelden. 

Groep 3A, 3B en groep 4 gaan met z’n allen naar de Julianatoren in Apeldoorn. De kosten van deze leuke,  
(hopelijk) zonnige en gezellige dag zijn €29,50 euro per kind.  Hierbij is een frietje, wat te drinken, een waterijsje en 
de busreis inbegrepen. Wilt u dit bedrag  voor vrijdag 24 mei overmaken op rekeningnummer:  
NL15RABO0162689446 t.n.v. Katholieke basisschool De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). 
Graag voornaam en achternaam vermelden. 
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Groep 5 en 6  gaan naar attractiepark Toverland in Sevenum. Dit schoolreisje kost € 32,50 euro.  Hierbij is de bus-
reis en wat te eten en drinken inbegrepen. Wilt u dit bedrag voor vrijdag 24 mei overmaken op rekeningnummer:  
NL15RABO0162689446 t.n.v. Katholieke basisschool De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). 
Graag voornaam en achternaam vermelden. 

Tot slot gaan de groepen 6/7, 7 en 8 naar attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel. De kosten voor deze dag be-
dragen € 38,50 euro. Ook hierbij is eten/drinken en de busreis inbegrepen.  
Wilt u dit bedrag voor vrijdag 24 mei overmaken op rekeningnummer:  
NL15RABO0162689446 t.n.v. Katholieke basisschool De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). 
Graag voornaam en achternaam vermelden. 

NB: Mocht het voor u lastig zijn om de kosten voor het schoolreisje te betalen, dan kunt u wellicht een beroep doen 
op Stichting Leergeld.  Stichting Leergeld de Liemers richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar waarvan de ou-
ders een laag besteedbaar inkomen hebben. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsni-
veau liggen. U kunt op school een folder met antwoordkaart krijgen en hiermee een aanvraag indienen. Voor meer 
informatie over Stichting Leergeld;  https://www.leergelddeliemers.nl/.  
 
Bij vragen omtrent dit onderwerp/betalingen kunt u ook altijd even binnenlopen bij meester Stefan. 

Namens het team van IKC De Brug wens ik u een heel fijn weekend en een fijne voorjaarsvakantie! 
 
Hartelijke groet, Stefan de Jonge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.leergelddeliemers.nl/

