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Geachte ouders/verzorgers, 

Alaaf, alaaf, alaaf 
Wat boffen wij met dit jeugdprinsenpaar, Lieke en Luuk uit groep 7. Zij gaan er 
vast een mooi feest van maken bij ons in Doldorp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval Dolschool De Brug   

Mededelingen en uitnodiging ouders. 

Beste ouders en jongens en meisjes, Alaaf!                                                                                   
Vrijdag 21 februari vieren we ons jaarlijkse carnaval op school. Hieronder volgen 
enkele mededelingen voor wat betreft dit festijn. 

 
Voor de peuters (die deze vrijdag aanwezig zijn) 
Kinderen verzamelen gewoon in de groep. Vanaf 10.30u gaan onze jongste kin-
deren ook kijken naar de gezamenlijke viering en verschillende optredens tij-
dens het “SNAVELFESTIVAL”. 
 

Voor groep 1 t/m 8 

Leerlingen van groep 1-2  mogen gewoon tijdens de inloop naar binnen en 
gaan om 8.30u met hun leerkracht en kinderen van groep 7, 7/8 en 8 naar het 
schoolplein (dit i.v.m. het overzicht). De kinderen van groep 3 -4 vragen we om 
het fruit even naar binnen te brengen en dan vervolgens op het plein te wach-
ten.  De kinderen van groep 5 en groep 6 brengen even hun overblijfspullen naar 
binnen en komen ook meteen weer naar buiten. De kinderen van groep 7, 7/8 
en 8 gaan tijdens de inloop naar binnen en krijgen vervolgens de opdracht om 
met kleuters mee te lopen tijdens de optocht.  

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 12 

Agenda 
-Dinsdag  18 februari 
 -10-minutengesprekken 
-Vrijdag 21 februari 
 -Snavelfestival  Carnaval 
 (‘s morgens vd onderbouw)  
 -Snaterfestival  Carnaval 
 (‘s middags bovenbouw) 
-Ma. 24 t/m vr. 28 februari 
 -Voorjaarsvakantie 
-Maandag 2 maart 
 -Luizencontrole 
-Woensdag 4 maart 
 -Atelier ronde 3, workshop 1 (OB) 
 11.00-12.00 
-Vrijdag 6 maart 
 -Atelier ronde 3, workshop 1 (BB) 
 13.00-14.30 
 -Nieuwsbrief 13 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-16 t/m 27 maart 
 -Lentekriebels (project) 
  

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We helpen elkaar” centraal. De week erop 
is dat: “We zijn zuinig op elkaars spullen” 
 
 
Bijlagen:   
-Schoolvoetbal (eerste brief) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/1e_Brief_schoolvoetbal_2020.pdf
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Vanaf het schoolplein gaan we rond 8.30u in een grote optocht onze prins en prinses 
ophalen. Het is de bedoeling dat alle kinderen iets bij zich hebben om lawaai mee te 
maken.( oude potten en of pannen, ratels, toeters…enz.) Als we weer terug op school 
zijn gaat ieder naar de eigen groep.  

 

Voor groep 1 t/m 4 

De kinderen komen ’s ochtends verkleed naar school. Na het ophalen van onze jeugd-
prins en jeugdprinses krijgen ze bezoek van het prinsenpaar en het jeugd-prinsenpaar 
van C.V. De Dolbotters. Na het speelkwartier gaan zij naar de speelzaal en kunnen zij 
genieten van het “SNAVELFESTIVAL”. Dit zijn een groot aantal optredens, die verzorgd 
worden door de kinderen. Dit alles wordt opgeluisterd door onze eigen prins en prin-
ses! De school is om 12 uur uit en dan begint de vakantie voor de onderbouw.  

 

Voor groep 5 t/m 8 

De kinderen komen ’s ochtends verkleed naar school. Na het ophalen van onze jeugd-
prins en jeugdprinses hebben zij ’s morgens een aangepast programma in de eigen 
groep. ’s Middags om 11 voor 1 start het middagprogramma. Na ontvangst van de prins 
en prinses zullen, onder toeziend oog van onze eigen Raad van 11, weer diverse optre-
dens plaatsvinden tijdens het SNATERFESTIVAL.  

Dit spektakel wordt begeleid door ons huisorkest “De Dolle Snaters” (ouders + oud leer-
lingen). De Raad van 11 vormt de jury en zal zich bezighouden met de puntenverdeling. 
Na alle optredens maken we een reuze polonaise richting gemeentehuis en gaan we via 
de Wyborgh weer terug naar school. Daar aangekomen sluiten we het festival af met de 
prijsuitreiking. Ouders zijn van harte welkom te komen kijken, mits ze zich ook  
verkleden natuurlijk  

 

Kwartfinale voorleeswedstrijd… 
Yfke Huuskes uit groep 7 heeft afgelopen zaterdag deelgenomen aan de kwartfinale van 
de Nationale voorleeswedstrijd. De wedstrijd vond plaats in De Ochtend te Duiven. 
Het was een spannende wedstrijd en het voorleesniveau lag hoog. Yfke gaat helaas niet 
door naar de halve finale, maar ze kijkt wel met een goed gevoel terug op haar presta-
tie.  

Het was een hele leuke ervaring,  
aldus Yfke. 

 

 

Schoolvoetbal 

Het duurt nog even, maar ook dit jaar doen we weer mee aan het schoolvoetbaltoer-
nooi. Het toernooi wordt jaarlijks georganiseerd voor de kinderen van groep 3 t/m 8. 
Dit jaar zijn er alleen gemengde teams gemaakt voor alle groepen (jongens/meisjes). De 
wedstrijden vinden plaats op woensdagmiddag 8 april.  
Afgelopen week hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 die willen deelnemen aan het 
schoolvoetbaltoernooi een brief meegekregen met een invulstrook. Deze moet uiterlijk 
dinsdag 18 februari weer ingeleverd worden bij de juf/meester van uw zoon of doch-

Jarigen 15-2-2020 t/m 6-3-2020 

Feb Jarigen Groep 

15 Daan Teerlink  6 

17 Flo Bosmann  6 

17 Alex Davtian  6 

17 Fee Leenders  4B 

17 Lotte Rosbag  4B 

18 Iza Lubbers  1-2A 

18 Sabri Ouali  1-2C 

19 Jasmijn de Wijs  3 

24 Maxine van Anholt  1-2B 

24 Suus Neelis  6 

28 Noah Kampschreur  7/8 

28 Esmee Witjes  8 

29 Mels Bosmann  8 

Mrt Jarigen Groep 

1 Amy Gerritzen Mayuri  1-2B 

1 
Sophie Gerritzen 
Mayuri 

1-2B 

2 Soraya Uiterwaal  5 

3 Isha Awadhpersad  6 

5 Kato Krutwagen  8 

5 Ethan Nijman 8 

5 Joost Westra  3 

6 Tijn Stortelder 7/8 
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Van beleid naar praktijk 

Naar aanleiding van de ouderpanelgesprekken die we vorig schooljaar hebben georganiseerd zijn er een aantal 
communicatiepunten geformuleerd die we middels deze rubriek in onze nieuwsbrieven aan de orde zullen stellen. 
Deze keer kunt u lezen over het 3+ arrangement wat we voor onze jongste kinderen ontwikkeld hebben, om de 
aansluiting van peutergroep naar basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 

3+ arrangement 

Het 3+ arrangement wordt georganiseerd op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag.  

De kinderen die gedurende deze middagen in de peutergroep zijn én 3 jaar of ouder (en daaraan toe zijn), gaan 
kennismaken binnen de basisschool.  Zij komen van 13:15 tot 13:45 werken en spelen in een kleutergroep.  

De peuters kiezen iets waar de kleuters op dat moment ook mee aan het spelen zijn in de klas. 

Zo maken zij al kennis met hoe het gaat in een groep.   
Tijdens dit moment kunnen er juist ook kleuters kiezen (via het kies en planbord) voor een speelactiviteit in de peu-
tergroep. Een mooie manier om uit te wisselen dus! 

 

De rode loper gaat uit!  
(periode van 15-2-2020 tot en met 6-3-2020)  

De komende periode komen Lauren Hesse, Cas Deckers en Lindy Geurds over de rode loper! We wensen deze kin-
deren natuurlijk heel veel leerplezier bij ons op de basisschool! 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier ronde 3 
Hieronder vindt u de juiste data van atelier ronde 3 nog eens op een rijtje. 
De ouders die zich via het ouderhulpformulier hebben opgegeven voor ronde 3 ontvangen binnenkort een mail zo-
dat we de ouderhulp voor deze ronde kunnen verdelen. 
De kinderen gaan volgende week n.a.v. een PowerPoint presentatie met het aanbod voor deze ronde weer keuzes 
maken.  
 

 
 

 

Penningmeester  (nog steeds) gezocht (herhaling bericht vorige nieuwsbrieven) 
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. 
 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 

 

 

 

Data onderbouw atelier: (11.00-12.00) 
-Woensdag 4 maart 
-Woensdag 11 maart 
-Woensdag 18 maart   

Data bovenbouw atelier: (13.00-14.30) 
-Vrijdag 6 maart 

-Vrijdag 13 maart 
-Vrijdag 20 maart 


