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Geachte ouders/verzorgers, 

Zoals u weet zullen we binnen ons IKC vanaf de herfstvakantie starten met onze 
eigen BSO van Zonnekinderen. Omdat we binnen ons IKC intensief samenwer-
ken met partnerorganisatie Zonnekinderen,  is er in samenspraak met Human-
kind voor gekozen BSO Superkids op IKC De Brug te sluiten. Hiervan bent u reeds 
voor de zomervakantie op de hoogte gebracht door  kinderopvangorganisatie 
Humankind en onze nieuwsbrief. 

De voorbereidingen voor de start van de nieuwe BSO van Zonnekinderen zijn in 
volle gang. Komende week organiseren we voor de ouders van de kinderen die 
zich aangemeld hebben voor deze BSO een intakeavond waarbij we deze ouders 
informatie zullen geven over de nieuwe BSO binnen ons gebouw. Tevens is er 
gelegenheid om kennis te maken met de pedagogisch medewerkers . Als bijlage 
bij deze nieuwsbrief vindt u de uitnodigingsbrief die de betreffende ouders als 
het goed is al per mail al ontvangen hebben via Zonnekinderen.  

Uiteraard zullen we voorafgaand aan de start van onze nieuwe BSO op gepaste 
wijze afscheid nemen van de medewerkers van de huidige BSO (Superkids) bin-
nen ons gebouw.  De pedagogisch medewerkers van de betreffende BSO zullen 
gewoon in dienst blijven van Humankind.  De start van de nieuwe BSO neemt  
ook niet weg dat we een warm hart hebben voor deze pedagogisch medewer-
kers en direct leidinggevenden van Humankind  en hen  willen bedanken voor de 
prettige samenwerking van de afgelopen jaren.  
 
Berichtje namens juf Anje 
Beste ouders. 
Onze zoon Bastiaan komt na een half jaar ziekenhuis per 16 september naar 
huis. Wij zijn dankbaar dat hij aan het herstellen is. Op deze manier willen wij 
iedereen bedanken, die met ons heeft meegeleefd. 

Met een vriendelijke groet van Henk en Anje Schreuders. 
 
Atelier aanbod 
Zoals u weet zijn we de afgelopen week gestart met een nieuwe ronde atelier. 
Voor zowel de onderbouwgroepen als de bovenbouwgroepen is er weer een 
aanbod aan workshops. De kinderen hebben mogen aangeven voor welke work-
shop zij een voorkeur hebben. Als bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u het aanbod 
voor deze ronde bekijken. 
Vorig schooljaar hebben onze leerlingen via de leerlingenraad meegedacht over 
het aanbod. Zij wilden bijvoorbeeld graag een atelier rondom dierverzorging 
toevoegen. Dit atelier is deze ronde toegevoegd aan het bovenbouwatelier. 
 
Aanbod onderbouw 
Aanbod bovenbouw 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 3 

Agenda 
 

-Ma. 23 september t/m vr. 4 oktober 
 -Kinderboekenweek:  

 ”Reis je mee” 

-Dinsdag 24 september 
 -Intakeavond BSO Zonnekinderen 
 (voor ouders van kinderen die zich 
 voor de BSO hebben ingeschreven, 
 zie bijlage bij deze  nieuwsbrief) 
-Woensdag 25 september 
 -Atelier onderbouw,  
 ronde 1, workshop 2 
-Donderdag 26 september 
 -Peutergym 8.45-9.30 
 (zie info in deze nieuwsbrief) 
-Vrijdag 27 september 
 -Atelier bovenbouw 
 ronde 1, workshop 2 
-Woensdag 2 oktober 
 -Atelier onderbouw,  
 ronde 1, workshop 3 
-Vrijdag  4 oktober 
 -Atelier bovenbouw 
 ronde 1, workshop 3 
 -Nieuwsbrief 4 wordt verstuurd 
  
Zet alvast in uw agenda: 
 -11 oktober 
  -Halvieringen 
  

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We praten met elkaar als er iets is“ cen-
traal. De week erop is dat: “Zeg ik stop, hou 
dan op” 
 
Bijlagen:   
-Brief intakeavond BSO Zonnekinderen 
(alleen voor ouders van kinderen die aange-
meld zijn voor de nieuwe BSO van Zonnekin-
deren) 
-Aanmeldformulier 1e Heilige Communie 
2020 
-Aanbod onderbouw  (atelier) 
-Aanbod bovenbouw (atelier) 
 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Brief_BSO_ZK.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Uitnodiging_gezamenlijke_intakeavond_BSO_IKC_de_Brug.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Onderbouw-Ronde1-Compleet.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Bovenbouw-PPT-RONDE1_compleet.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Uitnodiging_gezamenlijke_intakeavond_BSO_IKC_de_Brug.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Aanmelding_1e_H.C.docx_1.doc
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Aanmelding_1e_H.C.docx_1.doc
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Onderbouw-Ronde1-Compleet.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Bovenbouw-PPT-RONDE1_compleet.pdf
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Kinderboekenweek 
Op woensdag 3 oktober begint de ‘landelijke’ Kinderboekenweek. Het  
thema van de Kinderboekenweek is ‘Reis mee!’ Als IKC willen we deze  belangrijke week natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Tijdens de kinderboekenweek krijgt het lezen op onze school extra aandacht.  
Op vrijdag  11 oktober zal onze halviering o.a. in het teken staan van ‘Reis mee!’ 
In onze kleutergroepen én peutergroep zijn we al enige tijd geleden  gestart met dit thema. We hebben na het 
vliegtuig, inmiddels de trein op ons leerplein onderbouw ‘geopend’ en de eerste rit gemaakt. We zijn veilig aange-
komen. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
      Station De Brug is geopend 

 
 
 
 
 
De rode loper gaat uit! 
periode van 21 september tot en met 4 oktober)  
Thijs van Onna en Lotte Adriaensen  starten de komende periode in groep 1/2. We wensen zowel Thijs als Lotte 
natuurlijk een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op de basisschool.   

In onze peutergroep verwelkomen we ook nieuwe leerlingen.  Over de rode loper komen deze keer Milan van den 
Berg, Fleur van Aggelen  en Shivani Bhola naar binnen. Ook deze kinderen wensen we veel plezier en een fijne tijd! 
De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van deze kinderen! 

 
 
 
 
 
 
Fietsen 
We zien met enige regelmaat kinderen fietsen op het schoolplein. Daarom even deze reminder. In verband met de 
veiligheid van iedereen is het niet toegestaan om op het schoolplein te fietsen/te steppen. We lopen met de fiets 
aan de hand. Inmiddels hebben we besloten dat alle poorten (dus ook de poort bij het klinkerpad) door kinderen 
met een fiets gebruikt mogen worden als uitgang, mits er dan natuurlijk wel gelopen wordt met de fiets in de hand.  
Uiteraard spreken we elkaar aan wanneer we zien dat het even niet goed gaat, maar het is goed om de afspraken 
ook weer even helder te hebben. 
 

Voor het stallen van de fietsen hebben we de afspraak gemaakt: 
-Fietsen kinderen van groep 1/2 en 3 graag plaatsen vóór het lokaal van groep 5 (noodlokaal). 
-groep 4 en 5 en 6 mag de fietsen meteen naast de schuur plaatsen 
-groep 7 en 8 wat verder op.  
NB: op het plein staan de cijfers van de groepen afgebeeld, zodat duidelijk is waar de fietsen van elke groep moeten 
staan. 
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Bericht namens Parochie Sint Willibrordus  

Aan de ouders/verzorgers van de kinderen in groep 4 van de basisscholen in Duiven, Groessen, Loo en Wester-
voort (‘Cluster Duiven’) 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Nu het nieuwe pastorale werkseizoen is begonnen zullen binnenkort in de parochie Sint Willibrordus ook de voor-
bereidingen op de 1e Heilige Communie 2020 van start gaan.  Alle kinderen die in het schoolseizoen 2019-2020 in 
groep 4 zitten kunnen zich voor dit 1e Heilige Communie-feest opgeven.  
Op donderdag 16 januari 2020 om 20.00 uur vindt er in de H. Remigiuskerk te Duiven een belangrijke gezamenlijke 
ouderavond plaats voor ouders van de aangemelde 1e communicanten uit de bovengenoemde locaties. Tijdens 
deze avond ontvangt u alle informatie omtrent de voorbereidingen op de 1e Heilige Communie van uw kind(eren). 
Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen. De feestelijke Eerste Heilige Communieviering staat gepland op zon-
dag 28 juni 2020 in de H. Andreaskerk te Groessen. 
 
Middels bijgevoegd aanmeldformulier kunt u uw kind(eren) opgeven. Wij vragen u het aanmeldformulier zo spoe-
dig mogelijk, maar uiterlijk 11 oktober a.s. per mail of per post te retourneren aan ons:  
Centraal Secretariaat 
T.a.v. Eerste Heilige Communie 2020  
Kerkstraat 2 
6901 AB Zevenaar   
Tel 0316-523468 (op werkdagen van 9.00-15.00 uur, vrijdag van 09.00-12.30 uur) 
Email: secretariaat@rkliemers.nl 
 
Na aanmelding ontvangt u binnen drie werkdagen een bevestiging en een uitnodiging voor de ouderavond. Mocht 
u geen bevestiging ontvangen, neem dan a.u.b. telefonisch contact met ons op. Voor meer informatie kunt u met 
ons contact opnemen via bovenstaande contactgegevens. 
In de hoop vele aanmeldingen te mogen ontvangen, tekenen met vriendelijke groet, 
 
Pastoor Thanh Ta en & Leden van de werkgroep 1e Heilige Communie:  
Pastoraal werker Jeroen Heemink, Linda Steneker, Robert Olzheim en Marieke Vis 
 
Bijlage: Aanmeldformulier deelname 1e Heilige Communie 2020 (word-format) 
Deze brief wordt maandag a.s. ook op papier meegegeven aan groep 4 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@rkliemers.nl
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Aanmelding_1e_H.C.docx_1.doc
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Uit de peutergroep (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
De komende weken wordt er peutergym gegeven door de sportcoach van Zonnekin-
deren, Tom Bisselink. 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 
vrijdag naar onze peutergroep gaat/wellicht nog helemaal niet naar de peuteropvang 
komt mag u/opa/oma samen met uw peuter komen) Data peutergym: donderdag 19 
september, donderdag 26 september en donderdag 3 oktober. Aanvang 8.45u.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jantje Beton loterij (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Jarigen 21 sept. t/m 4 okt. 
Sept. Jarigen Groep 

21 Fayenne Siebenheller  3 

24 Liv Robben  3 

25 Puck Arends  4B 

25 Julian Bouwmeister  4A 

26 Fenne Bosveld  1-2B 

26 Lorena Lukic  7 

26 Thijs van Onna 1-2A 

27 Lotte Adriaensen 1-2B 

29 Lilly van Appeldoorn  1-2B 

30 Luuk Streefkerk  7 

Okt. Jarigen Groep 

3 Jahmairo Wekker  6 

4 Kyenne Willemsen  5 


