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Geachte ouders/verzorgers, 

De eerste ouderpanel gespreksavond is vorige week maandag 25 maart gehou-
den. De avond is goed verlopen, er is al veel informatie is opgehaald bij de aan-
wezige ouders.  Veel dank aan de deelnemende ouders! 
Op maandag 15 april staat de tweede gespreksavond op het programma. Ook 
die ouders zijn a-select gekozen en enige tijd geleden per brief uitgenodigd. Ko-
mende week worden deze ouders nog telefonisch benaderd. We willen namelijk 
een zo groot mogelijke opkomst. Mocht een van de ouders toch niet kunnen de 
15e, dan wordt er een ander gezin at random geselecteerd. 
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 t.z.t. een terugkoppeling 
komen van de avonden middels de nieuwsbrief. 

 

Paasviering  

Donderdag 18 april hebben we op school een paasviering en een gezamenlijke 
paasmaaltijd met de kinderen.  Zou u uw kind een beker, bord en bestek in een 
plastic zak willen meegeven, voorzien van naam?  
Op deze dag verzorgt de activiteitencommissie de paasmaaltijd.  
Geeft u daarom alleen voor het speelkwartier wat eten en drinken voor uw kind 
mee. Vanaf 14.45 uur kunt u samen met uw kind(eren) genieten van de meiva-
kantie. 

 

Palmpasen (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Z.O.Z. 

          

Nieuwsbrief 2018-2019: Nummer 15 

Agenda 
 
-Woensdag 10 april 
 -Verkeersexamen praktijk groep 7 
 -Schoolvoetbaltoernooi  
 (brieven voor deelnemende kinderen zijn  
 afgelopen week op papier meegegaan) 
-Vrijdag 12 april 
 -Palmpasen (groep 1-2-3) 
-Maandag 15 april 
 -Ouderpanelgespreksavond-2 (ouders 
 die hiervoor a-select zijn geselecteerd 
 hebben een uitnodiging ontvangen en 
 worden komende week gebeld om te 
 bevestigen of zij komen) 

-Dinsdag 16 april 
 -Afname centrale eindtoets groep 8, 
 dag 1 
 -Uiterlijke datum Inleveren sponsor
 briefjes  (sponsorloop, zie nadere info 
 in deze  nieuwsbrief) 
-Woensdag 17 april 
 -Afname centrale eindtoets groep 8, 
 dag 2 
-Donderdag 18 april 
 -Afname centrale eindtoets groep 8, 
 dag 3 
 -Paasviering en maaltijd 
-Vrijdag 19 april 
 -Goede vrijdag (kinderen vrij) 
 -Nieuwsbrief 16 wordt verstuurd 
 
 

Zet alvast in uw agenda: 
 

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak “In de 
klas, in de hal, zachtjes praten overal” cen-
traal. De week erop is dat: “Wie rent hierbin-
nen, moet opnieuw beginnen” 
 
Bijlagen:  
-Schoolvoetbal 2019 programmaboekje 
-Ouderkrant centrale eindtoets  
-Brief sponsorloop (is op papier meegegaan 
met de kinderen) 
 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/boekje_SVK_2019_1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Ouderkrant2019.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Brief_voor_de_kinderen_2019.pdf


II  

 

 

Entreetoets groep 7 

We gaan m.i.v. dit schooljaar stoppen met het afnemen van de Entreetoets groep 7. 
Omdat de Entreetoets groep 7 de afgelopen jaren een plaats had in het volgen van de 
leerprestaties van de kinderen en de toets werd beschouwd als een voorloper van de 
eindtoets basisonderwijs willen we u via deze weg informeren over de reden waarom 
we deze keuze hebben gemaakt.  

Ons huidige leerlingvolgsysteem (Cito LOVS) biedt ons meer dan voldoende gegevens 
om te komen tot een goed beeld van de leervorderingen en het ontwikkelingsperspec-
tief van uw kind(eren). Hierdoor zijn we zeer goed in staat om in groep 8 een verant-
woord  advies voortgezet onderwijs te geven. Ons LOVS is compleet t/m groep 8 en 
wordt voortdurend aangepast. Hierdoor is de Entreetoets groep 7 feitelijk overbodig. 
Door het afschaffen van de Entreetoets kunnen we de (enorme) hoeveelheid tijd die we 
aan deze toets kwijt waren nu aan instructie en oefening besteden. In juni worden de 
toetsen van het leerlingvolgsysteem nu dus ook in groep 7 afgenomen.   
 

 

Sponsorloop 
Dit jaar wordt er op school weer een sponsorloop gehouden en wel op vrijdag 10 mei 
2019. Op deze dag proberen we zoveel mogelijk geld bijeen te lopen. De opbrengst van 
de Sponsorloop wordt besteed aan speelmaterialen voor zowel onderbouw als boven-
bouwgroepen én materialen voor nieuwe ateliers. Het andere deel van de opbrengst 
gaat naar stichting ALS. Dit goede doel is door onze kinderen van de leerlingenraad ge-
kozen. Hieronder geven zij meer informatie over de ziekte ALS en deze stichting. 

 

Hoe gaat het nu verder? 

 De sponsorloop is op vrijdag 10 mei van 17:00 tot 18:30 uur. Alle kinderen hebben 
vandaag een sponsorbrief meegekregen (zie bijlage). Het is de bedoeling dat de kin-
deren de komende 1,5 week sponsoren zoeken. De jonge kinderen wordt aangeraden 
in hun eigen omgeving te zoeken naar sponsoren. De oudere kinderen mogen wat ver-
der van huis. 

Deze sponsoren kunnen hun naam invullen op het formulier, alsmede het sponsorbe-
drag per ronde en een maximumbedrag. Uiterlijk woensdag 17  april leveren de kin-
deren de sponsorbrief weer in bij hun groepsleerkracht. 

 

Vrijdag 10 mei krijgen de kinderen van ons een stempelkaart voor het afstempelen 
van de rondjes. Het parcours is bij school. De kleuters lopen maximaal 2 rondjes. Kin-
deren uit groep 3 en 4 lopen maximaal 4 rondjes. Voor groep 5 tot en met 8 is er een 
looptijd van 15 minuten. Ouders mogen natuurlijk ook samen met het kind lopen, al 
dan niet gesponsord. We starten groep voor groep. 

 

Ouders, opa’s, oma’s, vrienden en sponsoren mogen de sportievelingen natuurlijk ko-
men aanmoedigen. Dit mag met een hoop geluid in de 
vorm van bijv. trommels, toeters, pannendeksels, enz. 
gepaard gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 6 april t/m 19 april 

April Jarigen Groep 

6 Sem Weiss  8 

9 Luuk Noordijk  6/7 

9 Dominic Teunissen  1-2C 

11 Jenna Alberti  8 

12 Norah Lukic  8 

13 Tijn Hetterscheit  7 

13 Milan de Wijs  5 

14 Feline Bloemberg  4 

14 Tuana Kandemir  8 

15 Atakan Demirci  5 

15 Zoë Verhaaf  6/7 

15 Morris Wenting  4 

16 Ömer Öztürk  4 

17 Falco Vermaas  8 

18 Mees Hesseling  6 

18 Sam Hesseling  4 

18 Britt Smit  1-2C 

19 Kenji de Mey  6/7 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Brief_voor_de_kinderen_2019.pdf
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Na het lopen gaan de kinderen naar hun eigen klaslokaal en daar krijgen ze een broodje knakworst en een beker 
ranja. Voor alle supporters is er tegen een geringe vergoeding ook iets lekkers te eten en te drinken! 
 

Vrijdag 10 mei krijgen de kinderen de sponsorbrief weer terug met daarop vermeld hoeveel rondjes er gelopen zijn 
en kunnen ze, al dan niet onder begeleiding, het geld innen. Is het geld geïnd, dan uiterlijk vrijdag 24 mei het geld 
en de sponsorbrief weer inleveren bij de groepsleerkracht.  

 

In de week voor de meivakantie krijgen de kinderen nog een laatste brief mee met daarop alle tijden en belangrijke 
gegevens. 

Succes met het vinden van sponsoren! 

 

Sportieve groet van de sponsorloopcommissie. 

 

 

 
Stichting ALS (namens de leerlingenraad, geschreven door Maud en Yfke) 

Amyotrofische Laterale Scelerose  

Het is een aandoening aan je spieren. Dan komen de signalen van je hersenen niet aan bij je spieren en dan vallen 
je spieren 1 voor 1 uit. Nadat je eerste spier is uitgevallen verschilt het erg per persoon hoe het verloop van de ziek-
te zal zijn. Na verloop van tijd vallen je ademhalingsspieren ook uit. En dan ga je dus dood. 1500 Nederlanders krij-
gen het per jaar. Wij hebben deze ziekte gekozen omdat het een heel erge ziekte is en het heeft te maken met je 
spieren. Bij de sponsorloop gebruik je je spie- ren. Er is nog geen medicijn voor deze ziekte en 
daar gaat het geld naartoe. 

 

 

 

 

 

 

Uit de peutergroep 
Beste ouders, 
Donderdag 18 april neem ik na bijna 32 jaar op de peuterspeelzaal en bij KOV Zonnekinderen te hebben gewerkt 
afscheid. In al die jaren heb ik veel peuters zien binnenkomen en ook naar de basisschool zien vertrekken. 
De komst van een  peutergroep op basisschool de Brug bracht verandering.  Nu begeleiden we de peuters naar de 
basisschool, zodat de overgang  gemakkelijker wordt. Het  betekent  voor mij dat ik niet meer definitief afscheid 
van ze hoef te nemen, maar dat  ik de kinderen de eerste jaren op school nog een beetje kan volgen. 
Kinderen komen nog regelmatig zwaaien voor het raam en tijdens het lopen door de gang word je iedere keer  
gedag gezegd of krijg je een knuffel. Dat geeft een goed gevoel. Misschien zie ik jullie nog op school voordat ik weg-
ga. Ik wens alle ouders samen met hun kinderen het allerbeste en nog een hele fijne tijd op de Brug. 
Hartelijke groeten, 
Ina Betz. 
 
Sportdag voor groep 1 t/m 4 (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
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. 
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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 drinken mee naar school. We wensen iedereen alvast een 
fijne en sportieve ochtend! 
 

Schoolvoetbal 10 april 2019 
Volgende week woensdag is het zover. Dan wordt het jaarlijkse schoolvoetbal weer georganiseerd voor de kinderen 
van groep 3 t/m 8. Dit jaar zijn er alleen gemengde teams gemaakt voor alle groepen (jongens/meisjes).  De wed-
strijden vinden plaats op woensdagmiddag 10 april. De deelnemende jongens en meiden zijn  in diverse teams ver-
deeld. De deelnemende kinderen hebben afgelopen week een brief ontvangen met nadere informatie over het 
team waarin ze spelen en de namen van de begeleiders van hun team. Bij deze nieuwsbrief krijgt u de laatste versie 
van het programmaboekje meegestuurd, zodat u weet hoe laat de wedstrijden plaatsvinden. De leiders van de 
teams krijgen maandag een mail met daarin belangrijke informatie voor hen. Aanstaande maandag zorgen we er 
tevens voor dat één van de leerlingen waarvan de ouder leider/begeleider is de rugzak met de schoolshirts en  pro-
grammaboekjes meekrijgt. 
 
De wedstrijden voor alle groepen worden gespeeld op de velden van Sportclub Westervoort. De deelnemende kin-
deren van groep 3/4 worden vanaf 14.45u op het sportcomplex van Sportclub Westervoortverwacht, de deelne-
mende kinderen van groep 5/6 worden om 16.45u bij Sportclub Westervoort verwacht en de deelnemende kin-
deren van groep 7/8 eveneens om 16.45u bij Sportclub Westervoort. 
De prijsuitreiking voor de groepen 5-6 en 7-8 zal zijn om 19.15 u. De prijsuitreiking van groep 3-4 zal zijn om 16.45u. 

 

Centrale Eindtoets groep 8 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere onderwijs verplicht om een 
eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor de centrale eindtoets PO (Primair Onderwijs) beschikbaar. Het colle-
ge voor toetsen en examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de centrale eindtoets. Deze 
wordt samen met Stichting Cito gemaakt en bouwt voort op de eindtoets basisonderwijs van Cito die we op school 
altijd al afnamen. Kortom, eigenlijk veranderde er, behalve de afnamedatum, voor onze school niet veel. Per slot 
van rekening deden we met onze leerlingen altijd al mee met de Cito eindtoets. Bij de advisering richting het Voort-
gezet Onderwijs is het basisschooladvies  in elk geval leidend. Alle adviezen en onderwijskundige rapporten naar 
het VO (Voortgezet Onderwijs) werden voor 1 maart al afgerond.  

Voor de ouders van groep 8 (en alle andere ouders die geïnteresseerd zijn) is er een boekje over deze eindtoets 
beschikbaar. Dit boekje is als bijlage bij deze nieuwsbrief meegestuurd. De eindtoets wordt op dinsdag 16 april, 
woensdag 17 april en donderdag 18 april afgenomen.  
 

Verkeersexamen groep 7  (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

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. We hebben inmiddels voldoende hulp van verschillende ouders waarvoor dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

Frank Dekker & Aico Gerritsen, Verkeersouders IKC De brug 

 

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

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/boekje_SVK_2019_1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Ouderkrant2019.pdf

