Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 6

Agenda
-Donderdag 19 november
-Vergadering leerlingenraad
-Groep 8 adviesgesprekken
-Dinsdag 24 november
-Groep 8 adviesgesprekken
-Maandag 23 november
-Leerlingenarena 14.45-15.15
(kinderen van de leerlingenraad vragen
we hierbij aanwezig te zijn)
-Donderdag 26 november
-Schoen zetten op school
-Vrijdag 27 november
-Nieuwsbrief 7 wordt verstuurd

Geachte ouders/verzorgers,
Morgen komt Sinterklaas weer in het land. Het Sinterklaasfeest zal dit jaar anders zijn dan andere jaren. Op donderdag 26 november zetten wij allemaal de
schoen op school. Wij willen vragen of jullie vrijdag 27 november uw kind bij het
hek af wilt zetten en weer naar huis wilt gaan. Het is voor de kleuters soms toch
wat spannend, daarom staan deze juffen bij de ingang van het peuterplein.
Alle kinderen blijven op het plein spelen, totdat we om 08.40 naar binnen mogen. Alle leerkrachten staan vanaf 08.20 uur buiten en houden toezicht.
De pietengym in de Nieuwhof voor de kleuters verplaatsen we dit jaar naar onze
eigen school. De kleuters en groep 3 mogen op dinsdag 1 december als piet of
sint verkleed komen.
Op vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school.
Dit jaar hoeven de kinderen niet buiten te wachten en mogen ze op de gewone
schooltijd naar binnen. We gaan Sinterklaas later op de ochtend samen met de
kinderen ontvangen. Deze dag mogen de kinderen hun eigen eten en drinken
meenemen. Ze krijgen deze dag ook nog iets te snoepen van school.

Schoolafspraken:
-Volgende week staat de afspraak:
“ Wie rent hierbinnen moet opnieuw beginnen!”.
De week erna is dat: “Gaat de bel, dan stopt het
spel”
Bijlagen:
-Geen

Nieuws van de BSO/KDV
Juf Femke neemt afscheid van IKC De Brug
Beste ouders/verzorgers,
Helaas ga ik afscheid van IKC De Brug nemen. 27 november zal mijn laatste
werkdag zijn op IKC de Brug. Ik neem die dag afscheid van de kinderen.
Mijn wens om wat meer flexibel ingezet te worden kan binnen Zonnekinderen
vervuld worden. Ik blijf dus wel werkzaam binnen Zonnekinderen, maar dan als
regio invalster van de regio’s Zevenaar, Achterhoek en Montferland. Ik wil jullie
bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gehad en dat ik voor jullie kinderen heb mogen zorgen.
Hartelijke groeten,
Femke
3+ arrangement
De afgelopen periode is het 3+ arrangement opgestart. Kleuters die daar voor
kiezen spelen tijdens de middagdelen weer even in de peutergroep en de peuters die 3 jaar en ouder zijn komen in de kleutergroepen meespelen/meedoen.
Met onder andere dit aanbod stimuleren we een natuurlijke overgang van peutergroep naar kleutergroep.

I

Leerlingenraad

Jarigen 14-11-2020 t/m 27-11-2020

Leerlingenraad, wat is dat ook alweer?
Leerlingenparticipatie en eigenaarschap vinden we binnen ons IKC belangrijk. Twee jaar geleden
zijn wij in dat kader gestart met een leerlingenraad. In onze leerlingenraad zitten kinderen uit
groep 5, 6, 7, en 8 die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun
klas allerlei zaken willen bespreken en mee mogen denken waar wij als IKC mee bezig zijn. Dat
betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school én wat
iedereen graag ziet gebeuren. Deze onderwerpen kunnen ze bespreken in vergaderingen van de
leerlingenraad en in eigen ‘klasvergaderingen’. Op die manier weten wij wat de kinderen van
ons IKC belangrijk vinden. Tegelijkertijd oefenen de kinderen ook met verschillende taken en
verantwoordelijkheden tijdens de vergaderingen.

Nov Jarigen

Groep

11

Yara Diepenbroek

1-2A

15

Celiese Scholten

3

16

Jale Schuurink

1-2A

17

Nina Teunissen

1-2C

In de vergaderingen van de leerlingenraad bij ons op school proberen we kinderen ook mee te
laten denken over ons onderwijs. Vorig schooljaar is er bijvoorbeeld gekeken naar de diverse
coöperatieve werkvormen die ingezet worden in de groepen. Welke werkvormen vinden de kinderen fijn? Wat zijn de verschillende werkvormen die in iedere groep worden aangeboden? Hoe
vaak wordt dit in elke groep gedaan? Enz. enz.

18

Lelyana Kersten

1-2C

18

Lauren Koornstra

1-2A

19

Britt Siebenheller

7

23

Lieke Stevens

8A

24

Devrim Okkay

4

24

Heaven de Ronde

5B

24

Milan Tebbes

8A

Dit schooljaar willen we inhoudelijk nog een stapje verder gaan. Hiervoor hebben we een mooie
werkvorm tot onze beschikking genaamd “De leerlingenarena”.
Bij de leerlingarena gaat een gespreksleider in gesprek met een aantal leerlingen in een binnenkring en luisteren de leraren die erom heen zitten in een buitenkring. In de leerlingenarena luisteren leraren 20 minuten lang stil naar wat hun leerlingen willen delen. Een leuke uitdaging dus,
alleen luisteren :-).
De input van de leerlingen kan gebruikt worden om verbeterideeën op te halen voor het verbeterbord of voortgang en aannames te toetsen.
Vooraf bedenken onze leerkrachten vragen waarover ze meer informatie willen ontvangen. Deze keer zal de arena gaan over ‘wereldoriëntatie’. Leerkrachten bedenken vragen m.b.t. hetgeen
zij van de kinderen willen weten rondom de lessen W.O. bij ons op school.

De leerlingen zitten in een kring en de leraren zitten daaromheen.

Gitaar leraar gevraagd
Van tijd tot tijd wordt mij gevraagd of ik een gitaarleraar weet. Tot nu lukte het steeds
om kinderen door te verwijzen. Echter de gitaarleraren die ik ken zijn er mee gestopt.
Weet iemand een gitaarleraar? Zou u mij dan de naam en de gegevens willen doorgeven? Mijn mailadres is: w.schuurman@bsdebrug.nl
Alvast bedankt voor de moeite,
Willem Jan

II

Oproep (herhaling)
in de groepen 1-2 zijn wij op zoek naar verschoonkleding bij ‘plasongelukjes’
Wie kan ons hieraan helpen? U mag ze op school afgeven.

De rode loper (t/m 27 november a.s.)
In onze peutergroep start Jurre Tamboer de komende periode.
Yara Diepenbroek en Cruz Laibahas komen over de rode loper naar de kleuterklas.
Kyana van de Wakker is gestart in groep 4. We wensen al deze kinderen én hun ouders/verzorgers natuurlijk een super fijne tijd toe!

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

III

