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Geachte ouders/verzorgers, 

Afgelopen woensdag ontving u een brief met betrekking tot de staking op  
6 november. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u nogmaals deze brief met 
daarin onze motivatie om tot staken over te gaan. Door de staking verplaatsen 
we de eerste workshop van het atelier onderbouw naar een ander moment. In 
deze nieuwsbrief leest u daarover meer. 
 
Afscheid juf Lisette 
Lieve kinderen en ouders,                 
Na bijna 38 jaar actief te zijn geweest als “ juf “, neem ik het nieuwe kalender-
jaar afscheid van school. Ik heb heel veel kinderen, ouders en collega’s zien ko-
men en gaan. Voor mij was het een ontzettend mooie tijd waarin ik, vooral van 
de kinderen, veel geleerd heb. Ieder kind is uniek! 
 
Maar aan alles komt een eind! Ik stop met werken in het onderwijs met het vol-
ste vertrouwen in mijn lieve collega’s en toekomstige collega’s, dat zij het onder-
wijs mooi, leerzaam en liefdevol houden. 
 
Samen met mijn man ga ik genieten van andere dingen. 
Tevens wil ik mijn mantelzorgtijd gaan uitbreiden. Toch neem ik met pijn in mijn 
hart afscheid van de Sint Werenfridusschool, Werenfridusschool, 
B.S. De Brug en IKC De Brug. 
 
Bedankt voor alles! 
 
Juf Lisette v.d. Aa, groep 4A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werenfridusschool    IKC De Brug 
 
Uiteraard laten wij onze juf Lisette als team en kinderen van IKC De Brug niet 
zomaar gaan. Over haar afscheid met de kinderen volgt nog bericht in een vol-
gende nieuwsbrief. 
Vanaf januari 2020 ontstaat er dus een vacature in groep 4A op donderdag en 
vrijdag. Over de invulling van die vacature wordt u nog geïnformeerd. 
 
Atelier ronde 2 
Voor de vakantie werd atelier ronde 1  afgesloten. Ronde 2 is in aantocht. 
Door de staking op 6 november waarover we u afgelopen woensdag geïnfor-
meerd hebben, hebben we de data voor het onderbouwatelier wat moeten aan-
passen. Hieronder vindt u de juiste data van atelier ronde 2 op een rijtje. 
De ouders die zich via het ouderhulpformulier hebben opgegeven voor ronde 2 
ontvangen binnenkort een mail zodat we de ouderhulp voor deze ronde kunnen 
verdelen. 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 5 

Agenda 
 
-woensdag 30 oktober 
 jaarlijkse fietscontrole 
-Donderdag 31 november 
 -Peutergym 
 -speelmobiel op het plein 
-Woensdag 6 november 
 -Staking onderwijs  
 (de basisschool is gesloten) 
-Donderdag 7 november 
 -Peutergym 
 -Speelmobiel op het plein 
-Vrijdag 8 november 

 -Nieuwsbrief nummer 6 wordt  
 verstuurd. 
 -Atelier bovenbouw (ronde 2) gaat 
 van start 
-Maandag 4 t/m vrijdag 8 november 
 -Kijkweek 
 
Zet alvast in uw agenda 
 -12-19-26 november 
 naschools aanbod vechtsporten 
 (let op, dit geldt alleen voor  
 leerlingen die zich hebben  
 ingeschreven) 
  
  

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Gaat de bel dan stopt het spel” centraal. 
De week erop is dat: “We zijn aardig voor 
elkaar” 
 
Bijlagen:   
 
-Extra nieuwsbrief m.b.t staking 6 november 

 
 
 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Brief_staking.pdf
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Data onderbouwatelier: 
-Woensdag 20 november 
-Woensdag 27 november 
-Woensdag 11 december 
 
Data bovenbouw atelier: 
-Vrijdag 8 november 
-Vrijdag 22 november 
-Vrijdag 29 november 
 
Kijkweek 
In de week van 4 november t/m 8 november bent u van harte welkom om een 
kijkje in de klas van uw kind te nemen. We hanteren daarbij wel een paar spelregels: 
Er kunnen per blok (voor de kleine pauze - na de kleine pauze) maximaal 5 
ouders komen, waarbij we vanwege de beschikbare plekken deze week één ouder/ 
volwassene per kind kunnen inplannen. De inschrijflijsten hangen vanaf 
maandag bij de groepslokalen. Wees er dus snel bij, want vol=vol. 
 
Peutergroep 
Omdat we inmiddels een IKC zijn, willen we de komende weken voor de ouders van 
leerlingen die drie jaar en ouder zijn (3+ leerlingen) ook de gelegenheid geven om mee 
te kijken in de peutergroep bij hun zoon of dochter.  
We hanteren daarbij de volgende spelregels: 
- Er kunnen in de ochtend van 8.30u tot 9.30u steeds maximaal twee ouders/verzorgers 
van onze 3+ leerlingen mee komen kijken. Op de middag zijn dat ook 2 ouders/
verzorgers. 
- Vanwege de beschikbare plaatsen de komende periode hanteren we het principe dat 
er steeds 1 volwassene per kind ingepland kan worden. 
De inschrijflijsten hangen komende week bij het peuterlokaal. Er zijn vanaf 4 november-
vier weken op ma-di en do steeds twee plaatsen beschikbaar in de ochtend van 8.30 tot 
9.30. 's Middags is dat van 13.00 tot 14.00u. Op woensdag zijn er alleen in de ochtend 
van 8.30 tot 9.30 plaatsen beschikbaar. 
 
Nieuws uit de peutergroep 
De komende weken wordt er peutergym gegeven door de sportcoach van Zonnekin-
deren, Tom Bisselink. De peutergym start elke keer om 8.30u 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 31 
oktober, donderdag 7 november en donderdag 14 november. Aanvang 8.30u.  

 
De rode loper gaat uit! (periode van 26 oktober tot en met 8 november)  
Fatima Ozturk,, Fenna Reijmer, Jessy Neymann, Farah Ouali en Giovanni Gielens 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 Shanti Bhola, Pepijn v.s. Glind en Kyran Maturan naar binnen. Ook deze kin-
deren 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! 

 

 
 

Jarigen 26 okt. t/m 8 nov. 

Okt. Jarigen Groep 

27 Luz Schröder  3 

28 Kian Valk  6 

31 Emre Güçlü  7 

Nov. Jarigen Groep 

2 Mads Bloemberg  1-2B 

4 Tess Grob 8 

7 Tiara Martina 6 

8 Liam de Mey 5 
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Nieuws van de BSO 
In de herfstvakantie hebben we onze eigen BSO van Zonnekinderen geopend.  Vakantie is natuurlijk de tijd om je te 
ontspannen. Die tijd proberen wij zo leuk mogelijk te maken voor de kinderen. We organiseren leuke, spannende 
en afwisselende activiteiten en omdat we de hele dag de tijd hebben, kunnen we activiteiten en uitstapjes organi-
seren waar we anders niet aan toe komen. 
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 sportcli-
nics bij sportverenigingen. Voor meer informatie over de buitenschoolse opvang van Zonnekinderen verwijzen we 
naar de website van Zonnekinderen. Klik op de onderstaande link om te bekijken: https://www.zonnekinderen.nl/
wat-zoekt-u/buitenschoolse-opvang-4-13-jaar/ 
 

We zijn goed van start gegaan en hebben al veel activiteiten met de kinderen gedaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boekenpret 
Op het ouderhulpformulier heeft u aan kunnen geven of u zou kunnen helpen met Boekenpret (kleutergroepen) op 
maandagmiddag. Bij nader inzien is dit voor ons niet haalbaar in het programma, waardoor we Boekenpret weer 
starten op woensdagochtend tussen 11 en 12 uur. Op de dagen van het atelier zal dit zijn tussen 10 en 11 uur. 
We kunnen hierbij echt nog ouderhulp gebruiken. Wie kan ons komen helpen? U kunt zich aanmelden bij een van 
de groepsleerkrachten van groep 1-2. 
 
Heilig Vormsel 
In de parochie Sint Willibrordus gaan wij binnenkort starten met de voorbereidingen voor het Heilig Vormsel 2020. 
Deze viering zal plaatsvinden op zondag 10 mei 2020 in de H. Andreaskerk te Zevenaar. 
  
De uitnodigingsbrieven en aanmeldingsformulieren voor alle groep 8 leerlingen worden binnenkort nog digitaal 
aan de ouders van groep 8 verspreid. 
 
Fietscontrole 
Op woensdag  30 oktober vindt de jaarlijkse fiets (verlichting) controle voor de kinderen van groep 4 tot en met 8 
weer plaats. Alle kinderen van die groepen mogen die dag dus met hun fiets naar school komen. Nu de dagen kor-
ter worden, is het van groot belang dat kinderen met goede verlichting op hun fiets deelnemen aan het verkeer. 
De verkeersouders controleren de fietsen van de kinderen. Zij letten hierbij op goed werkende verlichting en goede 
zijreflectie, maar uiteraard ook op andere veiligheidsaspecten zoals goede remmen. Als er iets mankeert aan de 
fiets, krijgt uw kind een controlekaart mee naar huis. Als u dat wilt, kunt u met deze kaart naar één van defietsen-
makers. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind de fiets meeneemt naar school (geldt dus alleen voor leerlingen vanaf 
groep 4) 
   
  
 
 

https://www.zonnekinderen.nl/wat-zoekt-u/buitenschoolse-opvang-4-13-jaar/
https://www.zonnekinderen.nl/wat-zoekt-u/buitenschoolse-opvang-4-13-jaar/
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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 op de donderdag 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 
deze bus.  Creon is er op de betreffende dagen ook tussen de middag, zodat onze leerlingen gebruik kunnen maken 
van het aanbod.  

 
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)  1 november. Inschrijven 
kan door een mail te sturen naar onze administratie b.meijsing@ikc-debrug.nl. Schrijf in de mail duidelijk de naam/
namen van uw kinderen en de groepen waar ze in zitten. Zet er tevens bij voor welke workshop uw kind zich in-
schrijft. 
 
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! 
 
Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 
Stefan de Jonge 

mailto:b.meijsing@ikc-debrug.nl

