
I  

 

 
Geachte ouders/verzorgers, 

Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over enkele collega’s die met het 
Covid-19 virus besmet zijn geraakt. Ook heeft u de brief (bijlage) van de GGD 
ontvangen waarin zij ook aangeven dat de situatie op ons IKC veilig is. 
Gelukkig zijn alle medewerkers die zich vanwege verkoudheidsklachten afgelo-
pen week hebben laten testen, negatief getest. Het is dus vooralsnog gelukkig 
bij 3 medewerkers gebleven.   
De medewerkers die besmet zijn geraakt, juf Wieneke, juf Saskia Boone en juf 
Maaike, maken het gelukkig naar omstandigheden goed. Uiteraard hopen wij 
dat ze alle drie snel weer opknappen en helemaal vrij van klachten zijn. 

 

Oudergesprekken groep 2 leerlingen  

Gisteren en aanstaande dinsdag 13 oktober stonden/staan er 10 minuten - ge-
sprekken gepland voor de kinderen van groep 2. De betreffende ouders konden 
zich hiervoor zelf inschrijven middels de Parro app. Binnen onze stichting zijn 
inmiddels afspraken gemaakt rondom de Covid-19 regels. Hierdoor vinden deze 
10 - minuten gesprekken telefonisch plaats. De leerkrachten zullen de ouders 
bellen rond het tijdstip van hun keuze.  

 

Sjors sportief 

Alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Duiven en Westervoort hebben deze 
week het prachtige Sjors Sportief/Creatief boekje mee naar huis gekregen!  
 
Het blijkt dat er vanuit de ouders vaak nog vragen zijn. Daarom bijgaand nog de 
bijlage ‘gezinspraatje’. Daarnaast ook nog het linkje naar het digitale boekje. 

Het spreekt voor zich dat we binnen ons IKC het Sjors sportief initiatief van harte 
ondersteunen! 

 
Gezinspraatje Sjors sportief 
digitale Sjors sportief boekje 
video over Sjors sportief 

 

Atelier ronde 2 
Na de herfstvakantie gaat er weer een nieuwe ronde atelier van start.  

Deze keer zal dat nog steeds in een wat aangepaste vorm plaatsvinden waar-
door we geen/minder gebruik maken van ouders en externen. Hopelijk kunnen 
we dit later in het schooljaar alsnog wel meer gaan doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 4 

Agenda 
 

-Dinsdag 13 oktober 
 -10-minutengesprekken groep 2 lln. 
 (zie parro app voor planning) 
 -MR vergadering 19.30u  
-Donderdag 15 oktober 
 -10.30u leerlingenraad IKC De Brug 
-Vrijdag 16 oktober 
 -Halvieringen (let op; dit is i.v.m. de 
 coronamaatregelen alleen met  
 kinderen) 
-Ma. 19 oktober  t/m vr.  23 oktober 
 -Herfstvakantie 
-Woensdag 28 oktober 
 -Start atelier ronde 2  
 onderbouwgroepen 
-Vrijdag 30 oktober 
 -Start atelier ronde 2  
 bovenbouwgroepen 
 -Nieuwsbrief 5 wordt verstuurd 

  
 
 
 
 
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Zeg ik stop, hou dan op!”. De week erna is dat: 
“In de klas, in de hal, zachtjes praten overal” 

 
 
 
Bijlagen:   
-Brief Innerwaard m.b.t. niet doorgaan stich-
tingsdag (herhaling)  
-Brief GGD m.b.t. situatie COVID-19  (herhaling) 
-Gezinspraatje Sjors sportief 
-digitale Sjors sportief boekje 
-video over Sjors sportief 
-Kindertheater festival Horsterpark (Duiven) 
herfstvakantie 
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Doel: In
 de komende drie weken krijg

 je de kans om 

kennis te maken met het spelen op een gitaar. 

Wat gaan we doen?

Je krijg
t voor drie weken een gitaar. D

ie mag je ook mee naar huis nemen om 

te 

Kunnen oefenen. Je
 leert e

nkele akkoorden waarmee je lie
djes kunt 

begeleiden.

NB: Er is in dit atelier ru
imte voor maximaal 8 kinderen.

9. Atelier Schilderen als Keith Haring

Doel: Je maakt een schilderij in de stijl van Keith Haring.

Les 1   Je leert iets over Keith Haring en ziet zijn schilderijen en je maakt zelf een ontwerp. 

Les 2   Je gaat je ontwerp met verf op een groot papier schilderen.

Les 3   Je maakt een “Keith Haring” schilderij op een “echt doek”

4:Atelier 
‘robotica’ (groe

p 5/6)

Doel: Je leert de eerste beginselen van het programmeren

In dit atelier stappen we samen in de wereld van de robots en zet je de eerste

stappen in het programmeren door middel van Lego WeDo.

Wat gaan we doen?

We oefenen eerst ‘unplugged’ en met Ko de kraker het programmeren.

Daarna bouwen van Lego WeDo onze eigen robot en

programmeren deze om een gerichte actie uit te voeren.

Alleen voor

groep 5 & 6

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Gezinspraatje.pdf
https://cultuurensportstimulering.nl/westervoort-duiven-2020-2021/#page=1
https://www.sjorssportief.nl/video
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/200930_Brief_ouders_verzorgers_stichtingsdag_en_ventilatie.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/200930_Brief_ouders_verzorgers_stichtingsdag_en_ventilatie.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Brief_IKC_De_Brug_Westervoort.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Gezinspraatje.pdf
https://cultuurensportstimulering.nl/westervoort-duiven-2020-2021/#page=1
https://www.sjorssportief.nl/video
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Programmaboekje_het_kindertheater_festival_scholen_1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Programmaboekje_het_kindertheater_festival_scholen_1.pdf
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Nieuwsbrief Innerwaard 
Vorige week woensdag  ontving u via Parro de nieuwsbrief van Innerwaard m.b.t. het 
niet doorgaan van de stichtingsdag (studiedag) op 11 november.  De kinderen hebben 
dan dus gewoon een schooldag. Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u deze 
nieuwsbrief nogmaals, voor het geval u dit even gemist had. 
 
 
Halvieringen peuters t/m groep 8 (herhaling nieuwsbrief-03) 
De halviering met ouders erbij kan helaas niet doorgaan volgende week vrijdag. 
De betreffende halviering staat onder andere in het teken van het thema van de kinder-
boekenweek: “En toen….” en zal dus in aangepaste vorm nog wel doorgaan, maar dan 
alleen met de kinderen. Via foto’s en/of video op Parro blijft u natuurlijk wel aangelijnd 
en bent er ook een beetje bij. 
 
Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 

 

Jarigen 10-10-2020 t/m 30-10-2020 

Okt Jarigen Groep 

10 Zoë Bouma  1-2C 

12 Tommy de Wijs 5B 

13 Lynn Schuak 1-2C 

16 Skylar Rijsewijk 1-2C 

21 Isis Janssen 8A 

21 
Melat Melat Eyob 
Aynealem  

4 

23 
Nika van Looijen-
goed  

8A 

23 Dex de Ronde  1-2C 

24 Marnix Brouwers  3 

27 Luz Schröder  4 

28 Kian Valk  7 

30 Fatima Ozturk  1-2B 

30 Fenna Reijmer  1-2C 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/200930_Brief_ouders_verzorgers_stichtingsdag_en_ventilatie.pdf

