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Geachte ouders/verzorgers, 

De herfstvakantie is in aantocht. De komende week wordt er nog flink gewerkt 
over de Kinderboekenweek (thema Reis je mee) en daarna kunnen de kinderen 
genieten van een weekje herfstvakantie. Tijdens die vakantie start tevens onze 
BSO van Zonnekinderen. Ook is er een mooi aanbod vanuit Zonnekinderen. 
Daarover meer informatie in deze nieuwsbrief. 
 
Aanstaande vrijdag zal onze halviering onder andere in het teken staan van ‘Reis 
je mee!’. Ook kunnen er vanuit de diverse ateliers presentaties zijn.  
De tijden zijn als volgt verdeeld,  
8.40 tot ongeveer 9.30:   Halviering peutergroep en  1/2A, 1/2B, 1/2C 
11.00 tot ongeveer 12.00:  Halviering groep 3, 4a, 4b en 5 
13.30 tot ongeveer 14.30:  Halviering groep 6, 7, 7/8 en 8 
ouders van de groepen die aan de beurt zijn worden van harte uitgenodigd de 
halviering bij te wonen. 
 
Atelier ronde 1 
Afgelopen week is atelier ronde 1 weer afgesloten. Deze keer was er geen ten-
toonstellingsmoment. Dit vanwege het feit dat er volgende week vrijdag een 
halviering gepland staat. Daar hebben de kinderen ook de mogelijkheid om van-
uit het atelier waar ze aan hebben deelgenomen te presenteren. 
We kijken terug op een leuke ronde atelier. Heel veel dank aan alle ouders die 
ons geholpen hebben! 
 
Aanmeldingen  
In verband met de groei van ons IKC houden we onze instroom per jaar  
uiteraard goed bij. Om ervoor te zorgen dat u niet voor verrassingen komt te 
staan m.b.t. wachtlijsten voor bepaalde jaargroepen willen we aan u vragen om 
kinderen die in 2020 of 2021 vier worden in te schrijven via het inschrijfformu-
lier (zie bijlage).  Deze oproep geldt alleen voor ouders die al kinderen hebben 
binnen ons IKC. ‘Nieuwe’ ouders willen we namelijk altijd eerst tijdens een inta-
kegesprek inlichten over ons IKC, voordat er ingeschreven kan worden. 
U vindt het inschrijfformulier onder de onderstaande knop (klik op de link).  
Mocht u een (intake) gesprek willen dan is dat uiteraard ook altijd mogelijk. Bel 
in dat geval voor het maken van een afspraak met meester Stefan. 
 
 
 
 
 
Nieuws van de kinderopvang (Zonnekinderen); programma herfstvakantie 
Er is weer genoeg te doen deze herfstvakantie! 
Het is alweer bijna herfstvakantie! Wij hebben er al weer zin in, want we hebben 
weer hele leuke activiteiten voor jullie op de planning staan. Zou je altijd al eens 
terug in de tijd willen gaan? Dat kan op maandag 14 oktober tijdens de Cultuur-
dag. Onze Cultuurcoaches nemen je dan mee naar de prehistorie. Je doet mee 
aan coole opgravingen, maakt te gekke muurschilderingen en je kunt jezelf zelfs 
verkleden als oermens.  
Ga je liever op avontuur in de natuur? Ook daarvoor hebben onze Natuur- & 
Avontuurcoach een te gek programma bedacht.  
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Agenda 
 

-Ma. 23 september t/m vr. 11 oktober 
 -Thema kinderboekenweek:  

 ”Reis je mee” 

-Donderdag 10 oktober 
 -Leerlingenraad vergadering 
-Vrijdag 11 oktober 
 -Halvieringen (zie tijden in deze 
 nieuwsbrief) 
-Maandag 14 okt. t/m vr.18 okt. 
 -Herfstvakantie basisschool 
 -Vakantieopvang BSO 
-Maandag 21 oktober 
 -Studiedag team (kinderen basis
 school vrij) 
-Dinsdag 22 oktober 
 -Luizencontrole 
-Donderdag 24 oktober 
 -Speelmobiel op het plein 
-Vrijdag 25 oktober 
 -Nieuwsbrief nummer 5 wordt ver
 stuurd. 
   
Zet alvast in uw agenda: 
 -woensdag 30 oktober 
 jaarlijkse fietscontrole 
  

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ In de klas, in de hal, zachtjes praten overal“ 
centraal. De week erop is dat: “Wie rent hier 
binnen moet opnieuw beginnen” 
 
Bijlagen:   
-Aanmeldformulier 1e Heilige Communie 
2020 (herhaling nieuwsbrief-03) 
 

 
 
 

 

 

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
http://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/190901_Inschrijfformulier_Innerwaard-BRUG.docx
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Speel op woensdag 16 oktober de Nature Games in het bos. Het belooft een gezellige dag te worden met uitdagen-
de activiteiten, quizvragen en opdrachten. 
Is sport helemaal jouw ding, dan wil je de Sportdag op donderdag 17 oktober niet missen! Met Sportcoaches ga je 
mee op jouw eigen Expeditie Robinson.  
 
Bewegen to the max! Met leuke, uitdagende en stoere oefeningen. Zien we je op deze dagen? 
Doe gratis mee met de strippenkaart 
Maak je nog geen gebruik van de BSO, dan kun je 3 x gratis meedoen met onze strippenkaart. Deze kun je afhalen 
op de BSO locatie. We gaan er een superleuke vakantie van maken!  
 
 
 

 

 

 
 
 

       
Naschools aanbod (voor alle kinderen, dus niet alleen kinderen die naar de BSO gaan) 
Omdat wij het belangrijk vinden om als IKC zo nu en dan ook voor alle kinderen een naschools aanbod te doen, 
hebben we ook dit schooljaar twee keer een  aanbod waar alle kinderen (dus ook kinderen die niet naar de BSO 
gaan) gebruik van kunnen maken. Deze komende periode is dit naschoolse aanbod gericht op de kinderen uit 
groep 3 t/m 8. Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen zich hiervoor inschrijven tot (uiterlijk)  donderdag 24 oktober. 
Inschrijven kan door een mail te sturen naar onze administratie b.meijsing@ikc-debrug.nl. Schrijf in de mail duide-
lijk de naam/namen van uw kinderen en de groepen waar ze in zitten. Zet er tevens bij voor welke workshop uw 
kind zich inschrijft. 
 
Het naschools aanbod bestaat de komende periode uit de volgende workshops en data: 
-Op dinsdag 12, 19 en 26 november: Vechtsporten 
Locatie: IKC de Brug 
 
-Op donderdag 12, 19 en 26 maart: Proefjescircuit, slijm maken en handzeep maken.  
Locatie: De Brug. 
 
Er zijn geen kosten verbonden aan dit naschoolse aanbod. Ook kinderen die al naar de BSO gaan, mogen uiteraard 
gebruik maken van dit aanbod. Ook zij moeten zich wel opgeven per mail. Bij sommige workshops is er een maxi-
mum aantal leerlingen wat zich kan inschrijven, wees er dus snel bij! 
 
De rode loper gaat uit! 
periode van 4 oktober tot en met 25 oktober)  
Zoë Bouma, Lynn Schuak, Skylar Rijsewijk en Dex de Ronde starten de komende periode in groep 1/2. We wensen 
al deze kinderen 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 komt deze keer Otto Werdmüller 
naar binnen. Ook deze kinderen wensen we veel plezier en een fijne tijd! 

mailto:b.meijsing@ikc-debrug.nl
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Even voorstellen, nieuwe medewerkster BSO Zonnekinderen 

Ik ben Meta Lafeber en sinds 1 oktober j.l. werkzaam voor Zonnekinderen. 
Ik ben 17 jaar werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg, waar ik met veel plezier ge-
werkt heb. Nu is het tijd voor iets nieuws. Ik ben zelf moeder van een lieve 11 jarige 
dochter en ben woonachtig in Westervoort. Ik heb heel veel zin om bij Zonnekinderen 
voor u/jullie kinderen te gaan zorgen wanneer zij op de BSO zijn.  

Heel graag tot ziens bij onze BSO! 

 

 
 
 
 
 
 

 

Speelmobiel (jongerencentrum Creon)  

De speelmobiel is een bus vol met afwisselende sport en speelmaterialen voor de kin-
deren. 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 na de herfstvakantie op de donderdag van 
14.45 - 16.15 op onze school (Kinderen van onze school en andere kinderen uit Wester-
voort kunnen dan op ons plein gebruik maken van de speelmaterialen uit deze bus.  
Creon is er op de betreffende dagen ook tussen de middag, zodat onze leerlingen ge-
bruik kunnen maken van het aanbod.  

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

Jarigen 4 okt. t/m 25 okt. 

Okt
. 

Jarigen 
Gro
ep 

6 Lucas van Tilburg  8 

6 Thomas van Tilburg  7/8 

6 Ranna Wakily  3 

12 Tycho Christ  8 

12 Tommy de Wijs  4B 

14 Elle van Riel  8 

18 Maylin van Driel  3 

18 Nezlihan Yaman  8 

21 Isis Janssen  7 

21 
Melat Melat Eyob 
Aynealem  

3 

23 Kerem Bostanci  8 

23 Nika van Looijengoed  7 

24 Marnix Brouwers  
1-
2C 


