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Geachte ouders/verzorgers, 

Het schooljaar zit erop! We hebben allemaal genoten van de halvieringen en de 
High Tea die georganiseerd werden afgelopen week. Zoals u weet stonden die 
themaweken deze keer in het teken van de verjaardag van Birdie, die zijn vijfjari-
ge verjaardag met ons heeft gevierd. 
Naast de afsluiting van de themaweken hebben we dinsdag j.l. ook afscheid ge-
nomen van onze groep 8 leerlingen. Zij beginnen na de zomervakantie op het 
Voortgezet Onderwijs. We kijken terug op een prachtige avond, met een spette-
rende afscheidsmusical!  
 

Studiedagen 2019-2020 

Zoals ieder jaar zullen we ook komend schooljaar aan het begin van het school-
jaar de groepsboekjes (jaarbijlage schoolgids) en de jaarkalender weer uitreiken. 
Ieder gezin ontvangt dan een exemplaar op papier. 

We willen al wel vast de studiedagen voor het komende schooljaar aan u door-
geven, zodat u daarvan vast op de hoogte bent. Tijdens studiedagen voor het 
team zijn de kinderen vrij. 

 

Maandag 21 oktober 2019 
Woensdag 13 november 2019 
Vrijdag 6 december 2019 

Vrijdag 7 februari 2020 
Maandag 22 juni 2020 

 

Vakantierooster 2019-2020 (herhaling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepsinformatieavond (27 augustus) 
Op dinsdagavond 27 augustus vindt onze jaarlijkse  
informatieavond plaats. In de groepen informeren de leerkrachten u die avond 
onder andere over het programma van hun leerjaar.  

 

De groepsinformatieavond van de groepen 1/2-3-5 en 6 vindt plaats van 19.00u 
tot 19.45u. De informatieavond van de groepen  4-7-7/8 en 8 vindt plaats van 
20.00u tot 20.45u. 

Wij nodigen u hiervoor heel graag uit. Wilt u via de inschrijflijst die na de zomer-
vakantie  in de groep van uw zoon of dochter hangt even laten weten of u erbij 
bent?   

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2018-2019: Nummer 20 

Agenda 
 
-Maandag 19 augustus 
 -Eerste schooldag schooljaar  
 2019-2020 
 -Hoofdluiscontrole 
 -Jaarkalenders en groepsboekjes 
 gaan op papier mee (alle oudste  
 kinderen) 
-Dinsdag 27 augustus 
 -Groepsinformatieavond 
  -19.00-19.45 
  Groep 1/2, 3, 5, 6 
  -20.00-20.45 
  Groepen 4, 7, 7/8, 8 
-Vrijdag 30 augustus 
 -Nieuwsbrief-01 (schooljaar 2019-
 2020) wordt verstuurd 
 
Schoolafspraken: 
-De eerste week na de zomervakantie staat 
de afspraak “We zijn aardig voor elkaar” 
centraal. De week erop is dat “We luisteren 
naar elkaar” 
 
Bijlagen:  
-geen 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Tweede Paasdag 

10-04-2020 en 13-04-2020 

Meivakantie * (incl. Konings-
dag en Bevrijdingsdag ) 

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 
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Vakantiebibliotheek (app) 

De VakantieBieb is weer open voor de jeugd, ook voor volwassenen. In deze gratis app 
staan meer dan 50 e-books voor jong en oud. De VakantieBieb is het zomercadeautje 
van de Bibliotheek, voor zowel leden als niet-leden. 

 

De VakantieBieb biedt voor elk wat wils; van spanning tot chicklit en van literatuur tot 
informatief. De jeugd geniet tijdens de zomermaanden onder meer van e-books van 
Barbara Barend, Tonke Dragt, Harmen van Straaten en Paul van Loon. 

 

Leesniveau op peil in de zomer 

De VakantieBieb bevat jeugdboeken in alle leeftijdscategorieën, zodat elk kind  
makkelijk een passend boek vindt. Met de app willen de bibliotheken kinderen stimule-
ren om door te lezen tijdens de schoolvakantie en dat is iets wat wij natuurlijk van harte 
ondersteunen. Zo genieten ze niet alleen van leuke e-books, maar houden ze ook hun 
leesvaardigheid (AVI-niveau) op peil. Het positieve effect van blijven lezen tijdens va-
kantieperiodes blijkt uit onderzoek en geldt voor kinderen uit alle leeftijdscategorieën. 

Praktische informatie 

Meer informatie over de VakantieBieb staat op www.vakantiebieb.nl. De app is beschik-
baar in de App Store en in Google Play. De e-books zijn gratis te lezen tot en met 31 
augustus, ook zonder lidmaatschap van de Bibliotheek. De jeugdtitels zijn vanaf 1 juni 
beschikbaar, die voor volwassenen vanaf 1 juli. Bekijk de titellijst (pdf) 

In het kader van VakantieLuisteren staan in dezelfde periode verschillende Vakantie-
Bieb-titels ook als luisterboek in de LuisterBieb-app. 

 

De rode loper gaat uit!  

(periode van 6 juli tot en met 30 augustus)  

Na de zomervakantie starten Jort Verhoef, Fenna Reinten, Teun Koenen, Prachi Behari, 
Feline Werdmüller, Lieke Kluitman, Jesslyn Hovestad, Lennox Hovestad, Kaylee Grollé, 
Nolan Lenting, Sebastian Lodewegen, Celeste Lodewegen en Lissy Smit binnen onze 
basisschool. 

 

Luciano Daams, Quinn v.d. Brink, Tycho Scheltinga en Mirac Aydemir zullen deze periode 

starten in onze peutergroep. 

We wensen alle kinderen een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op de basis-
school.  De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/
verzorgers van al deze kinderen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 6 juli  t/m 30 augustus 

Jul Jarigen Groep 
6 Leon Souilljee  6 

8 Babs Hoogveld  6/7 

10 Jaimy Christ  1-2A 

10 Delailah Hendriks  8 

11 Kostas Chryssoulis  8 

11 Rik van Franck 4 

11 Jasmijn van Rheede  6 

13 Tess Wenting  1-2A 

14 Lars Lijkendijk  3B 

15 Rychando Verpoort  6/7 

17 Jayda-Roos ten Have  5 

19 Mike Bierhuis  6 

19 Ryan Bierhuis  6 

19 Thom Derksen  7 

20 Cas Jansen  5 

21 Lieke Klifman  1-2C 

21 Alexia Popa  1-2A 

22 Thimo Rosbag  5 

22 Dide Sessink  1-2B 

22 Sem Wieggers  7 

22 Damla Yaman  3A 

23 Stan Verhoef  3B 

25 Adam Aghalaj  3B 

25 Milan Deckers  1-2B 

26 Damian Gielens 3A 

27 Lorena Aalders  5 

28 Dean van der Ven  3B 

30 Liam Buiting 5 

31 Abdussamet Bayram 7 

Aug Jarigen Groep 

1 Yaman Kaied  3B 

5 Loes Holten  4 

11 Fleur Bosveld  3A 

12 Lenn Hermsen  3B 

14 Mees Arends  5 

16 Hicran Demirci 4 

18 Djenna ten Dam  4 

18 Quintino Pelgrom  3A 

19 Pleun Stevens  6/7 

20 Cayleigh Gerritsen 1-2C 

21 Roos Teunissen  7 

23 Belle de Ridder  3A 

25 Maartje Rondon  7 

27 Demi Berendsen 6/7 

29 Linn Hetterscheit 5 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
https://www.kb.nl/sites/default/files/docs/titellijst_vakantiebieb_2019.pdf
https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html
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BSO Zonnekinderen (herhaling extra nieuwsbrief maandag j.l.) 
Vorige week is bekend geworden dat BSO ‘Superkids’ (Humankind) zal stoppen met haar locatie op De Brug. Daar-
over hebben alle ouders die voorschoolse- of naschoolse opvang afnemen bij Humankind een brief van hen ontvan-
gen. 

Zoals u weet zijn wij sinds het schooljaar 2017-2018 een integraal kind centrum (IKC) samen met kinderopvang 
partner Zonnekinderen. Als IKC begeleiden we kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar in de volle breedte 
van hun ontwikkeling. Dat levert binnen de aansluiting van peutergroep naar kleutergroep al heel mooie voordelen 
op. Zo zijn we afgelopen schooljaar gestart met het zogenaamde 3+ arrangement, waarbij leerlingen van onze peu-
tergroep die drie jaar en ouder zijn alvast activiteiten meedoen in de kleutergroep.  

Voor wat betreft opvang (4-12 jaar) kunnen we de aansluiting tussen de basisschool en naschoolse opvang nu dus 
ook nóg beter gaan realiseren. Tot op heden werden kinderen (4 jaar en ouder) die al gebruik maakten van na-
schoolse opvang via Zonnekinderen opgehaald met een busje en opgevangen bij de BSO van IKC De Hoge Hoeve. 
Dat laatste gaat met het stoppen van Humankind als externe BSO organisatie binnen ons gebouw na de herfstva-
kantie dus veranderen. Vanaf het moment dat Humankind uit ons gebouw is zal Zonnekinderen haar BSO binnen 
onze locatie openen. Dit zal zijn op maandag 14 oktober. U kunt ervoor kiezen om uw kind in te schrijven op onze 
eigen BSO. Onderaan deze brief vindt u de contactgegevens van Zonnekinderen, afdeling relatiebeheer. Met hen 
kunt u contact opnemen om in te schrijven. 
 

Wie is Zonnekinderen?  
Kinderopvang Zonnekinderen is een middelgrote organisatie met 42 locaties in Lingewaard, Liemers en Achterhoek. 
Het servicebureau is gevestigd in Zevenaar. Bij Kinderopvang Zonnekinderen is ieder kind het stralend middelpunt! 
Dit betekent dat we ieder kind als een individu de mogelijkheid bieden om zich in zijn of haar eigen tempo te ont-
wikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.  
Kinderopvang Zonnekinderen biedt een compleet pakket aan dienstverlening; - Kinderdagopvang voor kinderen 
van 0-4 jaar - Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar - Peuterspeelzaal voor kinderen van 2-4 jaar - 
Gastouderopvang voor kinderen van 0-13 jaar. Daarnaast werkt Kinderopvang Zonnekinderen intensief samen met 
het onderwijs. Dit krijgt dus onder andere gestalte in de oprichting van Integrale Kind Centra waarin onderwijs en 
opvang binnen een gezamenlijke en gedeelde visie samenkomen.  
 
Buitenschoolse opvang 4 tot 12 jaar 
De buitenschoolse opvang vindt vanaf de herfstvakantie dus plaats in onze eigen BSO binnen onze eigen locatie. 
Hier worden de kinderen door de pedagogisch  medewerkers van Zonnekinderen opgevangen in een ontspannen, 
huiselijke en gezellige sfeer. Door in gezamenlijkheid gebruik te maken van alle verschillende faciliteiten ontstaat er 
een breed naschools activiteitenaanbod met dagelijks activiteiten op het gebied van sport, cultuur, natuur en multi-
media.  
 
Voorschoolse opvang 
Voor ouders die vroeg moeten vertrekken van huis en niet zelf in de gelegenheid zijn hun kind naar school te bren-
gen is het mogelijk om voorschoolse opvang af te nemen. Uw kind kan rustig zijn of haar eigen meegebrachte ont-
bijt nuttigen en nog even spelen voordat de schooldag begint.  
 
Vakantieopvang 
Vakantie is de tijd om je te ontspannen. Je kunt doen waar je zin in hebt, zonder dat je naar school hoeft of andere 
verplichtingen hebt. Die tijd proberen wij zo leuk mogelijk te maken voor de kinderen. We organiseren leuke, span-
nende en afwisselende activiteiten en omdat we de hele dag de tijd hebben, kunnen we activiteiten en uitstapjes 
organiseren waar we anders niet aan toe komen. 
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Ook organiseren we in de vakanties altijd de Natuur-, Sport- en Cultuurdagen. Tijdens deze dagen is er voor alle 
BSO’s een speciaal activiteitenprogramma georganiseerd op het gebied van….. juist, Sport, Cultuur en Natuur! We 
pakken dan extra uit met bijvoorbeeld grote speurtochten, survivallen, toneel en dans workshops en sportclinics bij 
sportverenigingen. 

Voor meer informatie over de buitenschoolse opvang van Zonnekinderen verwijzen we naar de website van Zonne-
kinderen. Klik op de onderstaande link om te bekijken: 

https://www.zonnekinderen.nl/wat-zoekt-u/buitenschoolse-opvang-4-13-jaar/ 

Het telefoonnummer van de afdeling relatiebeheer van Zonnekinderen is 0316-340079.  
 
We zijn blij dat we vanaf de herfstvakantie de opening van onze eigen BSO kunnen realiseren. Uiteraard bedanken 
we de pedagogisch medewerkers van Humankind voor de samenwerking de afgelopen jaren. 

Ouderpanelgesprekken (herhalingsbericht) 
Zoals u weet zijn er de afgelopen maanden twee ouderpanelgespreksavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden 
is er veel input opgehaald bij een ‘at random’ geselecteerde oudergroep over de onderstaande deelthema’s. 
 
Inmiddels is er een eerste terugkoppeling gekomen vanuit CPS (het bureau wat ons tijdens dit traject begeleidt). 
Deze eerste terugkoppeling bestaat enkel uit een opsomming van alle uitspraken die gedaan zijn bij de verschillen-
de thematafels. Omdat we dit eerste terugkoppelingsverslag erg laat hebben gekregen en wij zorgvuldig willen om-
gaan met de gegeven input, is het de bedoeling dat we met het team en onze MR direct na de zomervakantie gaan 
bepalen met welke punten we aan de slag gaan. Pas daarna zal er een eindverslag opgesteld worden door CPS. Een 
uitgebreide terugkoppeling naar alle ouders/verzorgers laat dus vanuit zorgvuldigheid nog even op zich wachten. 
Wij hopen op uw begrip hiervoor. Mocht u dit eerste terugkoppelingsverslag graag willen bekijken dan mag dat ui-
teraard. Dit document is op school ter inzage beschikbaar. 
 

Namens het team van IKC De Brug wens ik alle kinderen en hun ouders/verzorgers een heel fijne zomervakantie toe. 

Stefan de Jonge 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
Afsluiting themaweken, High Tea 

Groep 8 voorafgaand aan de afscheidsmusical Afsluiting themaweken,  Birdie was jarig 

Afsluiting themaweken, halvieringen 

https://www.zonnekinderen.nl/wat-zoekt-u/buitenschoolse-opvang-4-13-jaar/

