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Geachte ouders/verzorgers, 

Hierbij stuur ik u de eerste nieuwsbrief van 2020. Het nieuwe kalenderjaar is 
alweer even van start gegaan. Voor iedereen die we nog niet persoonlijk  
gesproken hebben. Wij wensen u een heel gelukkig en gezond 2020!  

 

Stakingen in het primair onderwijs 

Gisteren verstuurden we een extra nieuwsbrief m.b.t. de staking in het PO op 
donderdag 30 en vrijdag 31 januari. De basisschool van ons IKC is op die dagen 
gesloten. Mocht u de brief hierover nog niet gelezen hebben, dan kunt u hem 
als bijlage bij deze nieuwsbrief nogmaals terugvinden. Klik hier om te bekijken. 
 
Kinderopvang via Zonnekinderen is alleen mogelijk voor ouders die hun kind bij 
onze BSO hebben aangemeld op één of meerdere dagen/dagdelen. Kinderen die 
regulier afnemen op donderdag en vrijdag zijn welkom voor hele dag opvang. 
Kinderen die op andere dagen afnemen, kunnen gebruik maken van de ruilda-
gen.  
 
Tutorthee 
Op donderdag 12 december hebben we voor het eerst een tutorthee op school 
gehouden. De tutoren waren deze week uitgenodigd voor een kopje thee en 
wat lekkers, om ze te bedanken voor hun inzet tot nu toe, maar ook om tips en 
tops uit te wisselen. Aan het begin van het schooljaar kunnen leerlingen van 
groep 7 en 8 zich opgeven om tutor te worden, door een motivatiebriefje te stu-
ren naar de Intern begeleiders. De tutoren lezen en rekenen met kinderen uit 
lagere groepen om ze te helpen , d.m.v. uitleg en oefenen. Dit doen ze 2 keer 
per week. In het gesprek tijdens de tutorthee met juf Marcia en juf Hanna was 
het geweldig om te horen hoe waardevol de inbreng van de kinderen zelf is, hoe 
goed ze elkaar verder kunnen helpen en hoe leuk ze het vinden om tutor te zijn. 
En dat onder het genot van thee en wat lekkers! Dat smaakt naar meer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 10 

Agenda 
-Maandag 20-1 t/m vrijdag  31-1 
 -Toetsweken  Cito LOVS 
-Woensdag 22 januari 
 -Nationaal voorleesontbijt 
-Donderdag 30 januari 
 -Staking, basisschool gesloten 
-Vrijdag 31 januari 
 -Staking, basisschool gesloten 
 -Nieuwsbrief 11 wordt verstuurd 
 
 
Zet alvast in uw agenda 
-Vrijdag 7 februari 2020 
 -Studiedag team 
  

-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 PO donder-
dag 30 en vrijdag 31 januari 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200116_Staking_30_en_31_januari_2020_ouders_verzorgers.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200116_Staking_30_en_31_januari_2020_ouders_verzorgers.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200116_Staking_30_en_31_januari_2020_ouders_verzorgers.pdf
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Voorleesontbijt  
Woensdag 22 januari is het jaarlijkse voorleesontbijt. Dit valt samen met de start van de 
nationale voorleesweek (22 januari t/m 1 februari). Uw zoon of dochter hoeft deze och-
tend thuis niet te ontbijten, want hiervoor wordt gezorgd door onze AC!  
Dat wordt heerlijk smullen voor onze kinderen, onder het genot van een fantastisch 
verhaal, dat op dat moment wordt voorgelezen. Samen een boekje lezen en plaatjes 
bekijken, het is voor jong én oud vaak een heerlijk en rustgevend moment. Voorlezen is 
niet alleen plezierig, het is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het prikkelt de 
fantasie en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-
emotionele vaardigheden.  
Wanneer kinderen worden voorgelezen, maken zij bovendien op een aangename ma-
nier kennis met de wereld van de boeken.  
Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw zoon/dochter een beker, een bord en bestek mee 
te geven voorzien van naam! Dit alles, graag maandag of dinsdag, in een plastic tas 
meegeven naar school.  
 
Citotoetsen  (groep 3 t/m 8) 

De komende weken worden de Cito LOVS toetsen weer afgenomen. Dit zijn toetsen in 
het kader van ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen gebruiken we onder andere om te 
kijken hoe de ontwikkeling van de schoolvaardigheden van uw zoon/dochter verloopt.  

 
Penningmeester gezocht 
Voor onze ouderraad zijn we nog op zoek naar een nieuwe penningmeester. Miranda 
Laponder-Verfuurden heeft deze rol de afgelopen jaren vervuld. Daar zijn we haar zeer 
dankbaar voor. Omdat haar zoon dit schooljaar afscheid neemt, is het tijd om het stokje 
door te geven.  
Wie zou deze rol willen vervullen? U kunt zich aanmelden bij meester Stefan. 
 
De rode loper gaat uit!  
(periode van 18 januari 2020 tot en met 31 januari 2020)  

Bob Kluitman en Owen Schimmel starten bij ons in de peutergroep! We wensen deze 
twee kinderen natuurlijk heel veel leerplezier! 

De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers 
van Bob en Owen. 

 
Nieuws uit de peutergroep (herhaling bericht nieuwsbrief-9) 
Peutergym 
Klimmen, klauteren, rollen, springen, balanceren, gooien, vangen, lekker bewegen en 
vooral heel veel plezier maken!  
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: vrijdag 17, 24 en 
31 januari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarigen 18-1-2020 t/m 31-1-2020 

Jan Jarigen Groep 

21 Kasper Gerritsen 7/8 

22 Nikki Reijmer 4A 

23 Finn Aalders 4B 

26 Stijn Berndsen 6 

26 Ayah Ouali 6 

30 Floor de Groot  7 

31 Dien Aghalaj  5 

31 Lizzy Bouwman 1-2C 
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Berichtje van juf Lisette 

Lieve kinderen, ouders en collega’s, 
Wat hebben jullie mij een schitterend afscheid bezorgd! 
De donderdag voor de kerstvakantie een heerlijke sportieve dag met gymmeester Stefan, 

de gymstagiaires en alle kinderen op de speelplaats. 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prachtige optredens van een aantal groepen en mooie afscheid werkstukken. 
Vrijdag kreeg ik een mooi onthaal op school met ballonnen, rozen en een vrolijke versiering 
In de hal. 

 
 

De kinderen uit groep 4a hebben deze ochtend heerlijk geknutseld en cakejes versierd. 

In de middag nog een sfeervolle receptie met veel (oud) collega’s. 

Iedereen bedankt voor de heerlijke knuffels, lieve kaartjes, mooie optredens en cadeautjes. 
Een heel gelukkig, gezond en liefdevol 2020. 
 
Liefs, 

Juf Lisette  

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


