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Geachte ouders/verzorgers, 

Volgende week maandag houden wij de eerste ouderpanelgespreksavond. Er 
zijn a-select verschillende ouders uitgenodigd die over diverse deelthema’s in 
gesprek gaan. Op maandag 15 april staat de tweede gespreksavond op het pro-
gramma. Ook die ouders zijn a-select gekozen en inmiddels per brief uitgeno-
digd.  
De thema’s waar we met de uitgenodigde ouders over van gedachten willen 
wisselen zijn; Leefklimaat en welbevinden - Leerklimaat - Professionaliteit - Kin-
deren met specifieke zorg (leren/gedrag) - Ouderbetrokkenheid en partnerschap 
- Imago en profilering - Schooltijden. Uiteraard zal er een terugkoppeling komen 
van de avonden middels de nieuwsbrief. 

 

Juf Anje afwezig 
juf Anje is sinds de voorjaarsvakantie helaas afwezig. Haar oudste zoon heeft 
een ernstig ongeval gehad. Alle zorg van juf Anje en haar gezin gaat op dit mo-
ment uit naar haar oudste zoon. Zij is om die reden niet in staat om te werken 
en zal naar verwachting in elk geval tot de meivakantie niet op school zijn. 
Juf Anje wordt de komende periode vervangen door juf Marion Eijpe 
(vervangingspool PON).  

 

Palmpasen 

Vrijdag 12 april vieren we op school Palmpasen. 

De groepen 1 t/m 4 versieren dan een palmpaasstok. Wilt u uw kind vanaf 
maandag 8 april een palmpaasstok en een plastic fles of melkpak ( liefst gevuld 
met zand of aarde), voorzien van naam, meegeven?  
(Palmpaasstokken zijn eventueel te verkrijgen bij Bakker Bart aan het Dorpsplein 
of u kunt er zelf een maken) 

 

Na het versieren is er rond 11.30 uur een korte optocht door de wijk. 

Wie wil ons nog komen helpen met het versieren van de palmpaasstokken? 
De inschrijflijsten hangen bij de deur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atelier afsluiting 

Zoals u weet is er weer een ronde atelier aan de gang. Zowel in de onder-
bouw- als de bovenbouwgroepen wordt er hard gewerkt in verschillende 
workshops. 
Deze ronde atelier wordt  afgesloten met een tentoonstellingsmoment. Voor de 
onderbouw is de tentoonstelling gepland op woensdag 27 maart van 12.15 tot 
12.45 uur. De bovenbouw heeft op vrijdag 29 maart tentoonstelling van 14.45 
tot 15.15 uur. We vinden het leuk wanneer u dan komt kijken!  
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2018-2019: Nummer 14 

Agenda 
-Maandag 25 maart 
 -Peutergym 8.45u-9.30u 
 -Ouderpanelgespreksavond-1  
 Aanvang 19.30u 
 (ouders die a-select zijn geselecteerd 
 hebben hiervoor een uitnodiging 
 ontvangen) 
 -Week v.d. lentekriebels 

-Woensdag 27 maart 
 -Tentoonstelling atelier onderbouw 
 12.15u-12.45u  
-Vrijdag  29 maart 
 - Tentoonstelling atelier bovenbouw 
 14.45u-15.15u 
-Dinsdag 2 april 
 -Fietscontrole groep 7 
-Woensdag 3 april 
 -Grote rekendag 
-Donderdag 4 april 
 -Theoretisch verkeersexamen  
 groep 7 
-Vrijdag 5 april 
 -Nieuwsbrief nummer 15 wordt  
 verstuurd. 
 
Zet alvast in uw agenda: 
-Woensdag 10 april 
 -Verkeersexamen praktijk groep 7 
 -Schoolvoetbaltoernooi 
 

-Schoolafspraken: 
-Na de voorjaarsvakantie staat de afspraak 
“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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Sportdag voor groep 1 t/m 4 
Op vrijdag 24 mei is er weer een sportdag! We gaan die dag sportieve spellen 
doen!  Zorg voor sportieve kleding en makkelijke schoenen (geen slippers). 
De kinderen gaan in groepjes de spellen spelen onder begeleiding van ouders. 
Wie wil ons komen helpen? Inschrijven kan op de formulieren bij de klasdeur. 
Heel graag voor donderdag 16 mei opgeven, zodat wij tijdig de groepsindeling kunnen 
maken. De sportdag duurt gewoon tot 12.00 uur. De kinderen nemen zelf fruit en drin-
ken mee naar school. We wensen iedereen alvast een fijne en sportieve ochtend! 
 

 

 

 

 

 

 

Juf Saskia Jansen bevallen van een zoon 

Afgelopen week kregen we het vreugdevolle bericht dat juf Saskia is bevallen van een 
zoontje, Finn. We wensen juf Saskia, haar man en dochtertje heel veel geluk met hun 
Finn!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeersexamen groep 7  

Op 10 april zal het praktijk-verkeersexamen voor de kinderen van groep 7 plaatsvinden. 
We starten om 9.00 uur vanaf school; de kinderen vertrekken één voor één en zullen de 
examenroute door Westervoort per fiets afleggen. We verwachten rond 11.00 uur klaar 
te zijn. De af te leggen route heeft u ontvangen, zodat u deze met uw kind kunt  
oefenen. 

Het theorie-verkeersexamen is gepland op donderdag 4 april 2019.  Het verkeersexa-
men wordt georganiseerd door de Westervoortse basisscholen in samenwerking met 
de gemeente en de verkeersouders. Om het examen goed te kunnen laten verlopen, 
hebben we de hulp nodig van enkele ouders/verzorgers, die een controlepost willen 
bemannen.  U kunt zich direct bij mij (Frank Dekker) opgeven, een mailtje of telefo-
nisch. Ons IKC moet een aantal controleposten bemannen, het liefst zouden wij per 
post twee  ouders kunnen inschakelen, maar in ieder geval hebben wij  ouders nodig. 
Uw medewerking wordt dus bijzonder op prijs gesteld. Wat er precies van u verwacht 
wordt vertel ik op de dag van het examen. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jarigen 23 maart t/m 5 april 

Maart Jarigen Groep 

24 Quinty Dibbes 6 

26 Jayla Bongers  6/7 

26 Mathijs Laponder  6/7 

26 Jeashyna Wekker  1-2C 

29 Lara Hadziomerovic  7 

29 Daan Streefkerk  8 

31 Jaïra Ekkelboom 1-2A 

31 Fenne Leenders 1-2C 

April Jarigen Groep 

3 Gina Jansen  3A 

3 Bas Teerlink  3A 

4 Joy Alberti  1-2A 

4 Mick Hermsen 1-2B 

5 Maud Holten  1-2B 
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Natuurlijk is het belangrijk dat uw kind aan het examen deelneemt op een veilige fiets. Daarom is er op Dinsdag 2 
april een fietsveiligheidskeuring op school. Deze keuring zal worden uitgevoerd door de plaatselijke fietsenmakers 
in samenwerking met de verkeersouders. Het accent zal bij deze keuring uiteraard liggen op de veiligheid (remmen, 
banden, verlichting, enz.). 

Met vriendelijke groet, 

Frank Dekker & Aico Gerritsen, Verkeersouders IKC De brug 

contactgegevens:  
Telefoonnummer Frank Dekker: 06-18922834  
Emailadres Frank Dekker: dekker131@ziggo.nl  
 

De rode loper gaat uit!  
(periode van 23 maart tot en met 5 april 2019)  
In onze peutergroep starten de komende periode  Robin Reijmer en Lenn van Winsen. We wensen Robin en Lenn 
heel veel plezier in onze peutergroep.  
 

De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van al deze kinderen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grote rekendag 
Ook dit jaar doen wij weer mee aan 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 voor-
al ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 
 
De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 april. Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. 
Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan 
een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsge-
wijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende 
doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het 
maakt rekenen leuk! 
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Peutergym (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
De komende weken wordt er weer peutergym gegeven door de sportcoach van Zonnekinderen, 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 ongeveer 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 peuteropvang 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 (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
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. Ook volgende week staat nog in het teken van rela-
ties en seksualiteit. De lessen dragen er aan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en adequate vaardigheden ont-
wikkelen 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 eenmaal gaan experimenteren met seksuele rela-
ties. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelij-
ke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels . 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 
 
 

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

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

