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Geachte ouders/verzorgers, 

Afgelopen vrijdag vond de finale van de Voorleeswedstrijd plaats in de speelzaal 
van onze school. Zes kanjers van groep 7, 7/8 en 8 (Yfke, Jesslyn, Tijn, Cecil,  
Lucas en Maartje) lazen voor aan alle andere kinderen en een vijfkoppige jury 
bestaande uit meester Timo Riphagen, meester Milo Pas, Sterre, Shanya en  
Lara. Knap gedaan van de voorlezers, maar uiteindelijk kon er maar één de win-
naar zijn: Yfke! Alle voorlezers kregen positieve beoordelingen van de jury en 
iedereen ging met een leuk presentje naar huis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier ronde 2 (bovenbouw) gestart 

Vandaag zijn we goed gestart met atelier ronde 2 voor de bovenbouw. We heb-
ben weer een mooi divers aanbod kunnen realiseren. Zie de bijlage bij deze 
nieuwsbrief voor nadere informatie. Het atelier voor de onderbouw start wat 
later dan in eerste instantie gepland, namelijk op woensdag 20 november. 
 
Week van de mediawijsheid (8 tot en met 15 november)  
Net als voorafgaande jaren doen we ook dit jaar mee aan de landelijke week van 
de mediawijsheid. Hoe helpen apps, chats en digitale tools ons in het leven? En 
wanneer zit technologie ons juist in de weg? Tijdens de Week van de Mediawijs-
heid van 8 t/m 15 november stellen we iedereen de vraag: wanneer kies jij om 
aan of uit te staan? 

 
Mediamasters 
De groepen 7, 7/8 en 8 zullen het spannende online spel Mediamasters spelen.  
Meer informatie daarover vindt u op https://www.mediamasters.nl 

Nationaal Mediapaspoort 
De groepen 4 t/m 6 volgen lessen van het nationaal mediapaspoort. Een doorlo-
pende leerlijn over Mediawijsheid. Kinderen en jongeren zijn steeds jonger on-
line via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds 
moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarin te begeleiden. Het 
betekent dat de jeugd steeds jonger zelfstandig beslissingen moet nemen over 
bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, hun eigen gedrag online maar 
ook over hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken. Meer 
informatie vindt u op https://www.nationaalmediapaspoort.nl/ouders 

 
 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 6 

Agenda 
-Maandag 11 t/m vrijdag 15 november 
 -Week van de mediawijsheid 
-Dinsdag 12 november 
 -Naschools aanbod vechtsporten 
 (let op, dit geldt alleen voor  
 leerlingen die zich hebben  
 ingeschreven) 
-Woensdag  13 november 
 -Studiedag team  
-Donderdag 14 november 
 -Peutergym 
-Vrijdag 15 november 
 -IKC in sinterklaas sfeer brengen 
 (zie info in deze nieuwsbrief) 
-Dinsdag 19 november 
 -Naschools aanbod vechtsporten 
 (let op, dit geldt alleen voor  
 leerlingen die zich hebben  
 ingeschreven) 
-Donderdag 21 november 
 -Peutergym 
-Vrijdag 22 november 
 -Nieuwsbrief nummer 7 wordt  
 verstuurd. 
 
 
Zet alvast in uw agenda 
 -26 november 
 Naschools aanbod vechtsporten 
 (let op, dit geldt alleen voor  
 leerlingen die zich hebben  
 ingeschreven) 
 -28 november 
 Pietenmiddag peuters t/m gr.5 
  
  

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We luisteren naar elkaar” centraal. De 
week erop is dat: “We spelen samen” 
 
Bijlagen:   
-Aanbod atelier bovenbouw (r2) 
-Aanbod atelier onderbouw (r2) 
-Prikbord artikel  (BSO en leerlingenraad) 
-Aanmeldingsbrief Heilig Vormsel (groep 8) 

https://www.mediamasters.nl
https://www.nationaalmediapaspoort.nl/ouders
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Onderbouw-Ronde2-Compleet.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Bovenbouw-PPT-RONDE2_compleet.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Innerwaard_264x186_w.44.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/2020_Uitnodiging_met_aanmeldformulier_Vormsel.pdf
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Rol van ouders  
Vindt u het als ouder ook belangrijk uw kind mediaopvoeding mee te geven, maar weet 
u niet zo goed waar u begint? Op https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant staan 
tal van handige links en speciale activiteiten . Op de site www.mediawijsheid.nl vindt u 
tips om in gesprek te gaan met uw kind en achtergrondinformatie over mediaopvoe-
ding. Ook op de site www.mediaopvoeding.nl vindt u veel tips en informatie over me-
diaopvoeding.  

Tot slot  
Er is ook dit jaar een ouder-kind vragenlijst beschikbaar die u samen met uw kind kunt 
invullen. Dit geeft u op een speelse manier de gelegenheid om met uw kind in gesprek 
te gaan over mediagebruik. De ouder-kind quiz is via de onderstaande link te bekijken: 
www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz.  

 
Even voorstellen 
Hallo allemaal, 

Ik zal mezelf, ook al kennen de meesten van u mij inmiddels wel, even voorstellen. Ik 
ben Femke Derksen, mama van Jari 7 jaar en Fajèn 6 jaar. Wij wonen met z’n drieën in 
Zevenaar.  

In 2005 heb ik mijn diploma SPW3 behaald. Daarna heb ik 3 haar bij de Koninklijke Ma-
rechaussee gewerkt. Van 2009 tot juli 2019 heb ik in Zevenaar in de kinderopvang ge-
werkt met kinderen van 0 tot 12 jaar. Sinds 1 augustus jongstleden ben ik werkzaam bij 
Zonnekinderen. Ik werk zowel in de peutergroep als de BSO. 

Groetjes, 

Femke  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De rode loper gaat uit! (periode van 8 november tot en met 22november)  
Atalay Mermer, Nina Teunissen, Lelyana Kersten en Lauren Koornstra starten de komen-
de periode in groep 1/2. We wensen al deze kinderen natuurlijk een leerzame tijd én 
heel veel plezier bij ons op de basisschool.  De rode loper en het warme welkom gelden 
natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van deze kinderen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarigen 9 nov. t/m 22 nov. 

Nov. Jarigen Groep 

10 Milou van Roon  8 

15 Celiese Scholten  1-2A 

16 Jale Schuurink 1-2A 

19 Britt Siebenheller 6 

https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant
http://www.mediawijsheid.nl/ouderkindquiz
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Nieuws van de BSO 
Afgelopen week stonden we in De Westervoort post (rubriek Prikbord van stichting Innerwaard) 
Klik op deze link om het artikel te bekijken. In het Prikbord stond ook een artikel over onze leerlingenraad. 
 
Nieuws uit de peutergroep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De sint is weer bijna in het land 
Op vrijdag 15 november 2019 willen wij de school in Sinterklaas sfeer brengen. Wij willen beginnen met versieren 
om ±12.30 uur. Wie komt ons helpen? Opgeven bij Nienke (n.dekker@bsdebrug.nl).  
 
Op donderdagmiddag 28 november 2019 is de pietenmiddag voor de peuters t/m groep 5. Bij de peuters t/m 
groep 3 kunnen wij natuurlijk niet zonder uw hulp! Vindt u het leuk om te helpen met de activiteiten, schrijf u dan 
a.u.b. in op de lijst bij het lokaal ( deze hangen er vanaf maandag 11 november 2019.  
 
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 vindt u bij deze nieuwsbrief (zie 
bijlage). De kinderen van groep 8 hebben deze brief vandaag ook op papier meegekregen. 
   
  
 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Innerwaard_264x186_w.44.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/2020_Uitnodiging_met_aanmeldformulier_Vormsel.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/2020_Uitnodiging_met_aanmeldformulier_Vormsel.pdf
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Boekenpret (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
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. 
 
Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 
Stefan de Jonge 


