Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 16

Agenda
-Maandag 20-4 t/m vrijdag 24-4
-Onderwijs op afstand
Dinsdag 21 april
-Persconferentie kabinet over de
periode na 28 april
Ma 27-4 t/m vr. 8-5
-Meivakantie
(kinderen vrij, geen thuiswerk dus)
Maandag 11-5 (vanaf)
-Onderwijs op afstand/ ??
(o.a. afhankelijk van de
besluitvorming van het kabinet.
Volgende week sturen we hierover
dus nog nadere informatie)
Vrijdag 15 mei
-Nieuwsbrief 17 wordt verstuurd
Zet alvast in uw agenda
-geen

-Schoolafspraken:

-Volgende week staat de afspraak:
“ We zijn aardig voor elkaar”. De week na de
meivakantie is dat: “Wie luisteren naar elkaar”

Geachte ouders/verzorgers,
Het blijft een vreemde gewaarwording, zo weinig kinderen op school. Al zien we
de groep kinderen die in de noodopvang wordt opgevangen wel een beetje
groeien. We missen de kinderen enorm, maar wat zijn we ook ontzettend trots
om te zien dat onze jongens en meiden zo hard en goed werken. Via de digitale
systemen die we hebben kunnen we de kinderen heel goed volgen. We zien
daaraan dan ook dat het over het geheel genomen erg goed gaat met de ontwikkeling van de basisvaardigheden bij onze kids. Dat is een dik compliment aan
onze ouders, kinderen en leerkrachten. Natuurlijk zullen we wanneer de crisis
over is ook een pas op de plaats maken en bekijken waar onze kinderen staan in
hun ontwikkeling. Toch stemt het ons al wel positief dat we over het geheel genomen zo’n mooie ontwikkeling zien.

De komende week is een spannende week als het gaat om de besluitvorming
rondom de periode na de meivakantie. Gaan de scholen weer open? Als dat al
zo is, hoe kunnen we dat op een goede manier organiseren? /
Natuurlijk denken we als team van IKC De Brug en binnen onze stichting na over
verschillende scenario’s. Maar ook wij kunnen er op dit ogenblik nog niets over
zeggen. We willen , net als u, de persconferentie volgende week afwachten en
zullen u dan uiteraard voordat de meivakantie begint nader berichten over
welke stappen we gaan zetten voor de periode erna.
Hoe gaat het op school?
Zoals hierboven al aangegeven. Het is en blijft een vreemde tijd voor iedereen, dus
ook voor ons. Vooropgesteld missen we onze leerlingen. Via de digitale weg/
telefonisch zoeken we natuurlijk wel contact, maar het is en blijft vreemd om ze niet
op school te hebben. Het onderwijs op afstand loopt over het geheel genomen goed
en daar zijn we blij mee. Hieronder vindt u een doorkijkje van datgene waar onze
leerlingen mee bezig zijn, naast alle basisstof die aangeboden wordt.

Bijlagen:
-Geen

Kunst op de stoep van onze opvanggroep op school

I

Jarigen 18-4-2020 t/m 15-5-2020

Groep 3 werkt over het thema dieren, Lynn van Onna heeft haar eigen dierenwinkel gemaakt.

Daan Teerlink
natuur: dit is mijn collage van natuur dit zijn
mijn zonnebloemen. Ontkiemen is al gebeurd!

II

Apr Jarigen

Groep

18

Mees Hesseling

7

18

Sam Hesseling

5

18

Britt Smit

3

19

Kenji de Mey

7/8

20

Nout Reijmer

4B

20

Levi van Rijswijk

4A

20

Lise Stortelder

4B

21

Rosa Derksen

5

21

Isabella Popa

6

22

Rélaysha Driessen

7

22

Fleur van Silfhout

7

24

Neill ten Bosch

8

24

Daan de Bruin

1-2A

25

Gabriëla Hamer

8

26

Nathan Polman

4A

26

Sem van 't Sant

7/8

30

Giray Bozdag

4A

Mei Jarigen

Groep

2

Quincy Kateman

3

3

Yvèn Liebrand

4A

4

Aleyna Mermer

5

6

Chloë van Dalen

1-2B

9

Vesper van der
Veen

1-2A

10

Noah Witjes

7/8

15

Joep Sessink

4A

Groep 8 musical
Ondanks de Coronacrisis zijn we wel gestart met het instuderen van de
afscheidsmusical. Nadat het script is aangevuld met 15 rollen is het ingesproken en hebben alle kinderen het nu
op papier. Deze week wordt de musical door de kids gelezen en volgende week wordt er door de kinderen gesolliciteerd naar een rol.

III

Corona, wat gaat nu in elk geval niet door...
Normaal gesproken staan er in onze agenda’s natuurlijk allerlei leuke en leerzame activiteiten. Veel daarvan kan
nu helaas geen doorgang vinden. In deze rubriek geven we de komende periode steeds aan wat er (met zekerheid)
komt te vervallen. Op dit ogenblik zijn dit de volgende activiteiten:
-Palmpasen
-Paasviering
-Het schoolvoetbaltoernooi (besluit commissie Westervoort)
-De Koningsspelen (hier wordt wel door het beweegteam Westervoort via de digitale weg wat voor aangeboden, zie
bijvoorbeeld https://www.facebook.com/beweegteamwestervoort/
-Ben je betoeterd (OBK)
-Cito eindtoets groep 8 (besluit van de overheid)
-Moederdag. Dit jaar is de opdracht voor de papa’s en/of de kids. Zorg voor een leuk/lief moederdag presentje/
knutsel :-).
-Sportdag onderbouw en bovenbouw

De rode loper gaat uit! (periode van 18 april tot en met 15-5-2020)
Ayano Maas, Raf Leemans en Ali Hassan starten in onze peutergroep de komende periode! De rode loper en het
warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van deze kinderen.

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

IV

