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Geachte ouders/verzorgers, 

We zijn weer begonnen! Het schooljaar 2019-2020 is afgelopen maandag van 
start gegaan. Gelukkig zagen we iedereen na zes weken weer gezond en wel te-
rug op ons IKC.  We gaan er een mooi en leerzaam jaar van te maken. Wij heb-
ben er in elk geval ontzettend veel zin in! 

 

Berichtje van juf Anneke 

Lieve kinderen, beste ouders, 

Wat hebben jullie mij op 20 juni en de weken daarna een geweldig afscheid van 
De Brug gegeven! Al die lieve woorden, bloemen, kaartjes en cadeautjes: het 
voelde zo bijzonder! Dank jullie wel daarvoor! 

Het is af en toe nog wel een beetje onwennig, maar Ik ben al lekker aan het ge-
nieten van mijn pensioen. Jullie wens ik alle geluk voor de toekomst en voor nu 
een fantastisch nieuw schooljaar!  Wie weet komen we elkaar nog weer eens 
tegen. Anneke Buurman 
 

Jaarkalender 2019-2020 

Komend schooljaar staat er van alles op het programma. Om u hiervan  
zoveel mogelijk van tevoren op de hoogte te stellen is er, zoals gebruikelijk, een 
jaarkalender op papier mee gegaan (oudste leerlingen). Daarnaast ontvangt u bij 
deze info ook een digitaal exemplaar van de jaarkalender. 

Uiteraard houden we u in ‘De Agenda’ (hiernaast) als vaste rubriek in “De 
nieuwsbrief” op de hoogte van alle actuele data en bijzonderheden.   
 
Groepsboekjes 2019-2020 

Naast de jaarkalender is afgelopen week ook het zogenaamde ‘groepsboekje’  
meegegaan. In het groepsboekje vindt u de belangrijkste ‘algemene’ informatie 
betreffende het schooljaar 2019-2020 en daarnaast ook de groepsspecifieke 
info.  

Tot onze spijt zijn er enkele fouten ontstaan in verschillende versies van de 
groepsboekjes die op papier zijn meegegaan.  Omdat er in de versie van groep 8 
ook diverse ‘oude’ datums stonden, geven we aan die ouders/verzorgers vol-
gende week tijdens de informatieavond een nieuwe versie op papier mee. 

De groepsboekjes en algemene informatie staan ook op onze website, klik op 
deze link om te bekijken. 

  

Informatieavond  
Op dinsdag 27 augustus (aanstaande dinsdag dus) 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 groep 1/2, 3, 5, 6, 8 en 8 (van groep 7/8) vindt 
plaats van 19.00u tot 19.45u. De informatieavond van groep 4A, 4B, 7 en 7 (van 
groep 7/8) vindt plaats van 20.00u tot 20.45u. 

 

Wij nodigen u hiervoor heel graag uit. Wilt u aan de leerkracht van uw zoon/
dochter doorgeven wanneer u er niet bij kunt zijn?      
         Z.O.Z 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 1 

Agenda 
Dinsdag 27 augustus  
 -Groepsinformatieavond 
 19.00-19.45: 
 Groep 1/2, 3, 5, 6, 8 (van 7/8) 
 20.00-20.45: 
 Groep 4A, 4B, 7, 7 (van 7/8) 
Vrijdag  6 september 
 -De volgende nieuwsbrief wordt 
 verstuurd. 
 
Zet alvast in uw agenda: 
 -Dinsdag 10 september 
  -Openingsviering 
 -Woensdag 11 september 
  -Start Jantje Beton actie 
 -Donderdag 12 september 
  -kennismakingsgesprekken 
 -Dinsdag 17 september 
  -kennismakingsgesprekken 
  

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We luisteren naar elkaar!“ centraal. De 
week erop is dat: “We spelen samen” 
 
Bijlagen:   
-Algemene informatie 2019-2020 
(schoolgids jaarbijlage) 
-Groepsboekjes 2019-2020 
(klik op de link om te bekijken) 
-Jaarkalender 2019-2020 
(klik op de link om te bekijken) 
-Formulier ouderhulp 2019-2020 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/2019-2020-schoolgids-groepsboekjes/BS_De_Brug_Kalender_1920_DEF_kl_1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/2019-2020-schoolgids-groepsboekjes/Algemene_tekst_2019-2020_def.pdf
http://www.ikc-debrug.nl/onderwijs/groepen/
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/2019-2020-schoolgids-groepsboekjes/Algemene_tekst_2019-2020_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/onderwijs/groepen/
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/2019-2020-schoolgids-groepsboekjes/BS_De_Brug_Kalender_1920_DEF_kl_1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/2019-2020-schoolgids-groepsboekjes/Formulier_ouderhulp_1920.docx
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Openingsviering “Samen hand in hand”  
Op dinsdag 10 september 2019 (anders dan op de jaarkalender aangegeven) zal onze 
openingsviering met de kinderen gehouden worden. Het thema van dit jaar is; Samen 
hand in hand. 
Alle groepen stellen hun eigen missie binnen dit thema op . In het verhaal dat wordt 
verteld zijn dansen en liedjes verweven. De dansen worden met veel enthousiasme in-
gestudeerd door Balletschool Blanche. Waarvoor veel dank!  
Alle ouders uit de geledingen (MR/OC/AC) ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. 
       
Jantje Beton loterij (start 11 september) 
Op woensdag 11 september is het zover: dan gaat onze school (kinderen vanaf groep 5, 
kinderen van groep 4 mogen in overleg ook meedoen) van start met de Jantje Beton 
Loterij. Samen met tienduizenden kinderen in heel Nederland komt onze school in actie 
voor spelen op en rondom school. Wij vertellen u via dit bericht graag meer over deze 
actie. Ook vindt u hier de informatie die u als ouder of verzorger nodig heeft om uw 
kind te helpen herinneren aan de belangrijkste onderdelen van de Jantje Beton Loterij. 
 
50% voor de school, 50% voor jantje Beton 
Van 11 t/m 25 september zamelt uw kind geld in met de verkoop van loten. Ieder ver-
kocht lot levert 3 euro op. Daarvan gaat 1,50 euro naar de school voor spelen op het 
schoolplein. Jantje Beton komt op voor kinderen die opgroeien in een verarmde speel-
omgeving. Voor deze kinderen is buitenspelen helaas niet zo vanzelfsprekend. Meestal 
is er niet genoeg plek om te spelen, is de straat onveilig of is de speelplek saai of verou-
derd. Met 
de helft van de opbrengst zorgt Jantje Beton voor speelmogelijkheden  die deze kin-
deren zo hard nodig hebben. Zodat ook zij vrij en avontuurlijk kunnen buitenspelen in 
hun eigen buurt. 
Belangrijk! lever het verkoopboekje in op school (uiterlijk 25 september) 
Het is belangrijk dat uw kind goed op het verkoopboekje let. Na afloop van de actie 
moeten alle verkoopboekjes ingeleverd worden .  
 
Wij wensen alle kinderen veel succes en plezier met de Jantje Beton loterij. 
 
 
 
De rode loper gaat uit! 
periode van 23 augustus 2018 tot en met 6  september)  
Er zijn, ook dit schooljaar, diverse eregasten die we aan u willen voorstellen.  
Na de zomervakantie zijn Jort Verhoef, Fenna Reinten, Teun Koenen, Prachi Behari, Feli-
ne Werdmüller, Lieke Kluitman, Jesslyn Hovestad, Lennox Hovestad, Kaylee Grollé, 
Nolan Lenting, Sebastian Lodewegen, Celeste Lodewegen en Lissy Smit gestart binnen 
onze basisschool. De komende periode starten ook Lotte Vorenkamp, Harun Çiftçi en 
Seb Raasing 

 

Luciano Daams, Quinn v.d. Brink, Tycho Scheltinga en Mirac Aydemir, Skylar Van Rijse-
wijk  , Aleyna Van Rijsewijk en Romee van Appeldoorn  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 23 aug. t/m 6 sept. 

Aug. Jarigen Groep 

23 Belle de Ridder  4A 

25 Maartje Rondon  8 

27 Demi Berendsen  7/8 

29 Linn Hetterscheit 6 

31 Tom Langenbach  1-2B 

31 Liam Nillessen  4B 

Sept. Jarigen Groep 

5 Didy Berendsen  7/8 

5 Evi Donkers  1-2A 
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Gevraagd: kinderkleding voor verschoning bij een “ongelukje”. 

Denk aan hemdjes, onderbroekjes, ’t shirts, leggings, joggingbroeken. 

Maat 98 – 104 – 110 – 116. 

Met name meisjeskleding kunnen we nog goed gebruiken. 

Alvast bedankt namens de kleuterjuffen. 

 

Formulier ouderhulp 19-20 

Op IKC DE Brug maken wij voor een aantal activiteiten dankbaar gebruik van uw hulp. U ontvangt daarom op pa-
pier vandaag een ouderhulp formulier. U kunt dit formulier ook bekijken  (en opslaan als) via deze link. Wilt u het 
ouderhulpformulier uiterlijk volgende week vrijdag 30 augustus weer inleveren bij de leerkracht van uw zoon of 
dochter? 

 

BSO Zonnekinderen (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
Voor de vakantie is bekend geworden dat BSO ‘Superkids’ (Humankind) zal stoppen met haar locatie op De Brug. 
Daarover hebben alle ouders die voorschoolse- of naschoolse opvang afnemen bij Humankind een brief van hen 
ontvangen. 

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 voorde-
len op. Zo zijn we afgelopen schooljaar gestart met het zogenaamde 3+ arrangement, waarbij leerlingen van onze 
peutergroep 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 Achter-
hoek. Het servicebureau is gevestigd in Zevenaar. Bij Kinderopvang Zonnekinderen is ieder kind het stralend mid-
delpunt! Dit betekent dat we ieder kind als een individu de mogelijkheid bieden om zich in zijn of haar eigen tem-
po te ontwikkelen 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 onder-
wijs 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 
multimedia.  

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/2019-2020-schoolgids-groepsboekjes/Formulier_ouderhulp_1920.docx
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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. 

 

 

Leuke vakantieopdracht in de krant (Arnhemse Koerier) 

Onze eigen Eva uit groep 4B stond in  de Arnhemse koerier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


