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Geachte ouders/verzorgers, 

Sinterklaas is weer in het land. Daarmee breekt de gezellige, sfeervolle  
decembermaand weer aan. Afgelopen weekend mocht Apeldoorn de Sint al  
verwelkomen en morgen (23 november) zet de sint ook voet aan wal in Wester-
voort. Op 5 december houden wij ons grote Sinterklaasfeest op IKC De Brug. We 
verwelkomen Sinterklaas en de pieten die dag op het plein. We verwachten ze 
rond 8.30u. Papa’s, mama’s, broertjes en zusjes jullie zijn daarbij natuurlijk ook 
van harte welkom! Het is de bedoeling dat alle kinderen buiten op het school-
plein verzamelen. Wel graag fruit en wat te drinken meegeven aan uw kind. 
    
Op bezoek bij Sinterklaas in kasteel Huis Bergh op 3 en 4 december (groepen 1-4) 

Al enkele jaren logeert Sinterklaas in Huis Bergh, als voorbereiding op zijn ver-
jaardag. Tijdens zijn logeerpartij nodigt hij de kinderen van groep 1 t/m 4 uit in 
het kasteel. Ze kunnen dan met eigen ogen zien waar Sinterklaas logeert, ze 
kunnen enkele van zijn pieten live ontmoeten en er wordt elk jaar iets geleerd 
over het feest rondom Sinterklaas.  
Het feest van Sinterklaas krijgt op deze manier meer inhoud dan alleen een dag 
waarop een cadeautje of iets lekkers wordt uitgedeeld. Onze groepen zijn uitge-
nodigd op 3 en 4 december. Wij worden dan opgehaald en weer terug gebracht 
met de bus. Let op, voor de kinderen is het nog een verrassing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Schoen zetten op school 
Na de pietenmiddag (donderdag 28 november in de onderbouw) zetten we met 
de hele school de schoen. Om deze reden willen wij u vragen om vrijdag 29  
november buiten te wachten, zodat alle kinderen tegelijkertijd naar binnen kun-
nen gaan. De deuren gaan om 08.30 uur open. Uiterlijk donderdag 28 november 
een schoen meenemen (groep 4 t/m 8). Peuters t/m groep 3 zetten de geverfde 
schoen. 
 
Atelier ronde 2 tentoonstelling 
De komende periode wordt atelier ronde 2 afgesloten. Deze keer is er een ten-
toonstellingsmoment georganiseerd na de laatste workshop. 
Voor de bovenbouwgroepen is dit op vrijdag 29 november van 14.45 tot 15.15, 
voor de onderbouwgroepen is dit op woensdag 11 december van 12.15 tot 
12.45. 
 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 7 

Agenda 
-Dinsdag 26 november 
 -Naschools aanbod vechtsporten 
 (let op, dit geldt alleen voor  
 leerlingen die zich hebben  
 ingeschreven) 
-Woensdag 27 november 
 -Atelier onderbouw, workshop 2 
-Donderdag 28 november 
 -Pietenmiddag peuters t/m gr.5 
 -Schoen zetten op school 
 -Speelmobiel op het plein 
-Vrijdag 29 november 
 -Geen inloop i.v.m. schoen zetten  
 -Atelier bovenbouw workshop 3 
  + tentoonstelling 14.45-15.15 
-Di 3 december en wo 4 december 
 -Groepen 1-2-3-4 bezoeken sinter
 klaas in Huis Bergh (kasteel) 
-Donderdag 5 december 
 -Sinterklaasviering IKC De Brug 
 (zie nadere info in deze nieuwsbrief) 
 -Speelmobiel op het plein 
-Vrijdag 6 december 
 -Studiedag team (kinderen vrij) 
 -Nieuwsbrief-8 wordt verstuurd 
 
 
Zet alvast in uw agenda 
 -Donderdag  19 december 
 kerstviering IKC De Brug  
 (nadere informatie volgt nog)  
  

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We helpen elkaar” centraal. De week erop 
is dat: “We zijn zuinig op elkaars spullen” 
 
Bijlagen:   
-Aanmeldingsbrief Heilig Vormsel (groep 8) 
(herhalingsbericht) 
 
 
 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/2020_Uitnodiging_met_aanmeldformulier_Vormsel.pdf
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De rode loper gaat uit! (periode van 23 november tot en met 6 december)  
Skye Alink, Don de Ridder en Rosana Davtian 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 een nieuwe leerling.  Over de rode loper 
komt deze keer Yara Diepenbroek naar binnen. Ook Yara 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! 

 

Nieuws uit de peutergroep 

Ook wij zijn op het ogenblik volop bezig met het thema ‘Sinterklaas’. Op 5 december 
komt sinterklaas ook bij ons in de groep. Alle peuters en papa’s/mama’s worden hier-
voor uitgenodigd van 9.00u tot ongeveer 9.30u in de speelzaal. Uiteraard mag iedereen 
al op school komen tijdens de intocht van sinterklaas op het schoolplein. 

 
 
 
 
 
 
 
Naschools aanbod 
Volgende week dinsdag wordt het naschools aanbod ‘vechtsporten’ afgesloten met een 
laatste workshop.  In het voorjaar  (12-19 en 26 maart 2020) wordt er nog een keer een 
ronde naschools aanbod georganiseerd. Dan staan de workshops in het teken van expe-
riment/proefjes doen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 
Hartelijke groet, 
 
Stefan de Jonge 

Jarigen 23 nov. t/m 6 dec.. 

Nov. Jarigen Groep 

23 Lieke Stevens  7 

24 Devrim Okkay  3 

24 Heaven de Ronde  4B 

24 Milan Tebbes  7 

29 Yfke Huuskes  7 

30 Niels Wolkenfelt  7 

Dec. Jarigen Groep 

2 
Jessey  
Poppinghaus  

5 

4 Jip de Wijs  6 

5 
Maxim van der 
Horst  

8 

5 Maud Lijkendijk  1-2C 


