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Geachte ouders/verzorgers, 

Het einde van het schooljaar is alweer in zicht. Uiteraard staan er deze periode 
altijd een heel aantal leuke en leerzame activiteiten op het programma. Zo gaan 
de kinderen nog op schoolreisje en starten we de gezamenlijke themaweken. 
Daarnaast neemt, naast groep 8, ook  juf Anneke afscheid van De Brug. Daar-
over meer in deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid Juf Anneke 

Hierbij nodigen wij u uit om op donderdag 20 juni aanstaande samen afscheid te 
nemen van ‘onze’ juf Anneke. Zij werkt al vanaf mei 1989 op IKC De Brug, toen 
nog De Werenfridusschool.  

Van groepsleerkracht, locatiecoördinator tot bouwcoördinator en intern bege-
leider, Anneke draaide haar hand er niet voor om. Ze heeft met ontzettend veel 
kennis en kunde, maar bovenal ook liefde, passie en plezier bij ons op De Brug 
gewerkt. Anneke gaat met ingang van volgend schooljaar genieten van haar wel-
verdiende pensioen. Wij zullen haar binnen ons team dan ook enorm gaan mis-
sen, en willen haar niet zomaar laten gaan. 

De receptie waarvoor u uitgenodigd bent, is op 20 juni van 15:00 uur tot 16:30 
uur op IKC De Brug. Schoolstraat 7, 6931 DV Westervoort. 

 

Vakantierooster 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedagen voor het team zijn nog niet bekend. Deze vrije dagen voor de kin-
deren worden bekend gemaakt op de jaarkalender 2019-2020. Die gaat aan het 
begin van het schooljaar 2019-2020 weer mee.   Z.O.Z. 

          

Nieuwsbrief 2018-2019: Nummer 17 

Agenda 
-Maandag 20 mei t/m woensdag 29 mei 
 -Toetsweken LOVS (Cito) 
-Dinsdag 21 mei 
 -Speelmobiel Creon  

-Donderdag 23 mei 
 -Uiterste betaaldatum schoolreisgeld  
-Vrijdag 24 mei 
 -Sport en speldag onderbouw 
 -Sportdag bovenbouw 
-Dinsdag 4 juni 
 -Speelmobiel Creon 

-Donderdag 30 t/m vrijdag 31 mei 
 -Hemelvaart (kinderen vrij) 
-Donderdag 6 juni 
 -Schoolreisjes (zie nadere info in  
 deze en voorgaande nieuwsbrieven) 
-Vrijdag 7 juni 
 -Nieuwsbrief-18 wordt verstuurd 
 
 

Zet alvast in uw agenda: 
-Donderdag 20 juni; afscheidsreceptie juf 
Anneke (zie informatie in deze nieuwsbrief) 
 

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak “We luis-
teren naar elkaar” centraal. De week erop is 
dat: “We spelen samen” 
 
Bijlagen:  
-Schoolreisjes 2019 (nadere info, herhaling) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019 

Kerstvakantie * 23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaar 

(incl. Carnaval) 

24-02-2020 t/m 28-02-2020 

Goede Vrijdag en 10-04-2020 en 13-04-2020 

Meivakantie * (incl. Konings- 27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

2e Pinksterdag 01-06-2020 

Zomervakantie * 13-07-2020 t/m 21-08-2020 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/schoolreisjes.pdf
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Formatie 2019-2020 

Zoals u weet neemt juf Anneke aan het einde van dit schooljaar afscheid van ons IKC, 
omdat zij van haar welverdiende pensioen gaat genieten. Natuurlijk hebben wij de af-
gelopen maanden goed nagedacht over de vervanging van juf Anneke. Gelukkig kunnen 
we u melden dat deze vervanging inmiddels geregeld is. 

 
Juf Linda Tiemes gaat de functie van onderbouwcoördinator met ingang van het school-
jaar 2019-2020 invullen. Daarnaast blijft zij vier dagen per week  gewoon voor de groep 
staan.  
 
De functie van IB-er (Intern Begeleidster) wordt met ingang van het volgende schooljaar 
verdeeld over  een onderbouw IB-er en een bovenbouw IB-er.  
Juf Marcia van Looijengoed zal, naast haar groepstaken en functie als bouwcoördinator 
bovenbouw, ook IB-er van de bovenbouwgroepen zijn (groep 5 t/m 8). 

Voor onze onderbouwgroepen hebben wij een nieuwe collega aangesteld. Juf Hanna 
Christen neemt die functie met ingang van 2019-2020 op zich. Juf Hanna zal op dinsdag, 
woensdag en donderdag werken. Op woensdag neemt zij de groep van juf Linda over. 
Dan zal  Linda haar taken als onderbouwcoördinator uitvoeren. Juf Hanna stelt zich in 
hieronder aan u voor. 
 

NB: Wij krijgen al met enige regelmaat vragen over de personele bezetting/
groepsbezetting 2019-2020. Op dit ogenblik zijn we daar nog druk mee bezig. In de vol-
gende nieuwsbrief zullen we u ook daarover nader inlichten.   

 

Juf Hanna stelt zich voor 

Dag kinderen en ouders/verzorgers van De Brug. Graag stel ik me aan jullie voor, omdat 
ik na de zomer aan de slag ga als Intern Begeleider in de onderbouw. Mijn naam 
is Hanna Christen en samen met mijn man, Johan, en 3 kinderen , Marijn, Matthias en 
Manou, woon ik in Arnhem. In mijn vrije tijd lees ik graag een boek, zing ik in een musi-
calgroep en in de vakantie kampeer ik het liefst in de bergen van Frankrijk of Italië. 

In mijn werk vind ik het belangrijk om samen met collega’s te werken aan goed onder-
wijs en te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen, zeker als het leren niet vanzelf 
gaat of een kind niet lekker in zijn/haar vel zit. Ook ben ik graag in gesprek met u als 
ouders. Loop gerust even langs om kennis te maken na de zomervakantie! Ik ben op 
dinsdag, woensdag en donderdag op school.  

 
Uit de peutergroep; peutergym  
De afgelopen weken werd er weer peutergym gegeven door de sportcoach van Zonne-
kinderen, Tom Bisselink.  Volgende week vrijdag is er geen peutergym in verband met 
de sport en speldag voor de onderbouw. De week erna is het Hemelvaart en zijn de kin-
deren vrij. Er is nog één keer peutergym dit schooljaar en dat zal zijn op vrijdag 14 juni. 
 
De peutergym start om 8.45u en duurt tot ongeveer 9.30u. Deelname is geheel gratis en 
voor iedereen! (dus ook wanneer uw peuter niet op vrijdag  naar onze peutergroep 
gaat/wellicht nog helemaal niet naar de peuteropvang komt mag u/opa/oma samen 
met uw peuter komen)  

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 18 mei t/m 7 juni 

Mei Jarigen Groep 

18 Morris Rondon  3B 

19 Gwen Eeuwes  7 

19 Nick van Hummel  6/7 

20 Tara Bhola 1-2C 

22 Aaliyah Bardoel  1-2C 

25 Shanya Bhola 6/7 

27 
Shriya 
Awadhpersad 
(2014) 

1-2B 

28 Sia Laigsingh  8 

29 David Davtian  1-2B 

29 Floor Doornbusch  3A 

29 Kayleigh Nijman 5 

Jun Jarigen Groep 

1 Nick Aalders  1-2C 

4 Geordi Willemsen 6 
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Sportdag 24 mei groep 5 t/m 8 
Op vrijdag 24 mei is er weer de gemeentelijke sportdag voor alle basisscholen. We houden dit jaar voor de 47 e  ! 
keer een gezamenlijke sportdag. Ouders zijn natuurlijk weer van harte welkom om de kinderen op een leuke spor-
tieve manier aan te moedigen. 

We hopen dat jullie samen met alle hulpouders er een geweldige, leuke, plezierige en sportieve dag van weten te 
maken. 

De groepen 5 en 6 hebben de sportdag op de velden van A.V.W. 66. 

De groepen 7 en 8 hebben de sportdag op de velden van Sportclub Westervoort. 

 

Programma: 

8.45 uur aanwezig op het veld. Het fietssleuteltje lever je bij je begeleider in. 

Met je groep ga je naar het veld waar je het eerst op moet spelen 

9.00 uur beginnen de sportieve wedstrijden. 

14.00 uur einde sportdag. Wanneer iedereen weer verzameld is ontvang je het herinneringsvaantje. Pas wanneer  
je te horen krijgt dat jouw groep kan gaan, 

mag je naar huis gaan !!!!!                

 

Wat moet je meenemen? 

*Zoals altijd je allerbeste humeur en een sportieve inzet. 

*Regenkleding? (luister naar het weerbericht!)     

*Brood en drinken. Stop dit in je tas met je naam erop.  

  Deze tas heb je steeds bij je. 

*Sportkleding en als je dat hebt een trainingspak of anders een trui.  

( voor als je tussen de wedstrijden moet wachten.) 

*JE MAG GEEN VOETBALSCHOENEN DRAGEN !!!!!!!!!!!!! 

 

En dan nog dit: 

*Zorg ervoor dat je de sportkleding al aan hebt want de kleedkamers blijven gesloten. 

*Zorg dat je op tijd bent. 

*Een ieder is verplicht over te steken bij de verkeerslichten voor de kerk of verkeerslichten ter hoogte van de Brou-
werslaan !!!!!!!!! 

Werk hier allemaal aan mee a.u.b.!!! 

*Bij slecht weer gaan we naar school, waar we een continurooster hebben tot 14.00 uur. 

*We zijn te gast bij de sportverenigingen. Dus laat geen rommel achter. Er staan containers            waar je het afval 
in kunt gooien. Ouders stimuleren jullie de kinderen om gebruik te maken van de containers!!!!!! 

*Klimmen in netten doelen of op de dug-outs is beslist niet toegestaan. 

*Aan het eind van de sportdag gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 over het pad langs de tennisbanen en het 
Chinees restaurant naar school//huis en steken ook weer bij de verkeerslichten over!!! 

De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan via de uitgang van A.V.W.66. 

Zij steken ook weer over bij de verkeerslichten !!!! 

*Willen de ouders met auto het parkeerterrein richting dijk verlaten? Dit in verband met de veiligheid van de overi-
ge weggebruikers.  

 

We wensen jullie en alle ouders die ons helpen een fantastische sportieve dag!!!!                                                                                                                                    
De Sportdagcommissie. 

PS. Spullen die achterblijven op de velden kunnen  vanaf  maandag 27  

                        mei bij Hanneke leerkracht van IKC De Hoge Hoeve worden opgehaald.                             
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Citotoetsen  
De komende weken worden de Cito LVS toetsen weer afgenomen. Dit zijn toetsen in het kader van ons leerlingvolg-
systeem. Deze toetsen gebruiken we onder andere om te kijken hoe de ontwikkeling van de schoolvaardigheden 
van uw zoon/dochter verloopt.  
 
Sportdag voor groep 1 t/m 4 (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
Op vrijdag 24 mei is er , ook voor de onderbouwgroepen, 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. 
 
Speelmobiel (jongerencentrum Creon)  
De speelmobiel is een bus vol met afwisselende sport en speelmaterialen voor de kinderen. 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 weken op de dinsdag van 14.45 - 16.15 op onze school (Kinderen van onze 
school en andere kinderen uit Westervoort kunnen dan op ons plein gebruik maken van de speelmaterialen uit de-
ze bus.  Creon is er op de betreffende dagen ook tussen de middag, zodat onze leerlingen gebruik kunnen maken 
van het aanbod.  
 
 
 
 
 
Schoolreisjes 
In de voorgaande nieuwsbrieven is er informatie gegeven over de schoolreisjes die op  6 juni zullen plaatsvinden. 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de informatie nog een keertje op een rijtje. We willen u verzoeken om de 
bedragen voor vrijdag 24 mei overmaken op rekeningnummer: NL15RABO0162689446 t.n.v. Katholieke basis-
school De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). Graag voornaam en achternaam vermelden.  
 
De rode loper gaat uit!  
(periode van 18 mei tot en met 7 juni)  

Evan Bentelaar komt de komende periode over de rode loper naar de kleutergroep. We wensen Evan een leerzame 
tijd én heel veel plezier bij ons op de basisschool.  

 
Maxx Dorland, Vigo Robben, Rayan Kaied en Skye Alink starten de komende periode in onze peutergroep. 

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

 
 

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/schoolreisjes.pdf

