Geachte ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 7

Agenda
-Donderdag 1 december
-Pietengym (gr 1-2-3)
-MR vergadering 19.30
-Vrijdag 4 december
-Sinterklaasviering
-Maandag 7 december
-Studiedag team (kinderen vrij)
-Donderdag 26 november
-Schoen zetten op school
-Vrijdag 11 december
-Nieuwsbrief 8 wordt verstuurd
-Jaarkalender 20-21
Schoolafspraken:
-Volgende week staat de afspraak:
“ We zijn aardig voor elkaar!”. De week erna is
dat: “We luisteren naar elkaar”

Bijlagen:
-Antwoorden leerlingenarena, onderwerp: WO
(wereldoriëntatie, gr. 5 t/m 8)
-Brief ouderraad m.b.t. ouderbijdrage
(herhaling)

Vanmorgen hadden de sint en zijn pieten, ook in coronatijd, gelukkig wat in alle schoentjes van onze kinderen gedaan. Geheel ‘coronaproof’, dus voorverpakt, deze keer. De
pieten hadden er een gezellige ‘bende’ van gemaakt!
Pietengym dinsdag 1 december
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.
Corona update
Afgelopen week kregen we bericht dat juf Meta (van onze BSO) positief getest is op het
coronavirus. Gelukkig maakt zij het goed en heeft vooralsnog milde klachten. Uiteraard
hebben we contact gehad met de GGD hierover. Juf Meta is in haar besmettelijke periode niet op ons IKC geweest. Om die reden zijn er namens de GGD dus geen aanvullende
brieven verstuurd naar de ouders van kinderen waar juf Meta mee gewerkt heeft. Via
Zonnekinderen, onze kinderopvang partner, wordt juf Meta natuurlijk vervangen door
een andere pedagogisch medewerkster. Hopelijk knapt juf Meta snel helemaal op. We
wensen haar veel beterschap.
Juf Wieneke, juf Maaike en juf Janine zijn nog bezig met re-integreren. Stapje voor stapje gaat het gelukkig beter met deze juffen. We hopen natuurlijk dat ze alle drie snel weer
helemaal opgeknapt zijn.
Voor deze juffen zullen we waarschijnlijk in elk geval tot de kerstvakantie nog met
backup werken in hun groep. Zij bouwen hun werkzaamheden langzaam aan op.
Juf Janine blijft tot in elk geval de kerstvakantie vervangen worden door juf Myrna van
onze invalpool. Juf Maaike wordt gedurende (in elk geval) de middagen vervangen door
juf Diana. Met de vervanging voor juf Wieneke zijn we nog doende, maar dat wordt ook
intern (met eigen collega’s) opgelost.

Herinnering ouderbijdrage schooljaar 2020/2021
De ouderraad van IKC De Brug heeft als doel school zo leuk en gezellig mogelijk te maken voor alle kinderen. Dit doen we door te helpen bij activiteiten die in en rond de
school georganiseerd worden (zie bijlage voor meer informatie). Jaarlijks vragen wij uw
steun hierbij middels een bijdrage van €20,- per kind (een hogere bijdrage mag altijd,
immers komt dit geld rechtstreeks ten goede aan de kinderen). Op dit moment hebben
we van de 271 kinderen van 118 kinderen de ouderbijdrage mogen ontvangen, dank
daarvoor! Heeft u nog geen bijdrage overgemaakt? Willen we u vragen dit alsnog te
doen. Zo kunnen we met leuke extra’s het schooljaar nog mooier maken. Graag ontvangen wij de ouderbijdrage via onze Rabobank rekening: NL 29 RABO 0314 0401 37 t.n.v.
Oudervereniging Kath. Basisschool de Brug in Westervoort, o.v.v. naam en achternaam
kind en groep. Alvast hartelijk dank, wij verzekeren u dat wij (ondanks deze bijzondere
tijd) er alles aan doen om er voor uw kind(eren) een leuk en gezellig schooljaar van te
maken! Namens de oudervereniging IKC De Brug Lonneke Rosbag (voorzitter) Sandra
Wiechers (penningmeester)
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Nieuwe schoolfotograaf
In samenspraak met onze oudercommissie zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe schoolfotograaf. Er is inmiddels gekozen voor ‘Nieuwe schoolfoto’ , zie
https://www.nieuweschoolfoto.nl/

Jarigen 28-11-2020 t/m 11-12-2020

Nov Jarigen

Groep

29

Yfke Huuskes

8A

30

Skye Alink

1-2B

30

Niels Wolkenfelt

8A

Dec Jarigen

Op onze jaarkalender stond al een datum gepland voor de schoolfotograaf. De betreffende
datum blijft ook staan, maar wordt uitgebreid met één dag. De schoolfotograaf komt op
maandag 10 en dinsdag 11 mei. Ook de afscheidsfoto van groep 8 wordt op een van die twee
dagen gemaakt. Nadere informatie volgt nog op een later moment.
Leerlingenraad en leerlingenarena
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, hebben we afgelopen maandag een eerste
‘leerlingenarena’ gehouden. 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.
De leerlingenarena werd geleid door meester Stefan. De kinderen van de leerlingenraad hebben
deelgenomen. Deze keer ging de arena gaan over ‘wereldoriëntatie’. Leerkrachten hadden vooraf vragen bedacht over hetgeen zij van de kinderen wilden weten rondom de lessen W.O. bij ons
op de basisschool. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een verslag van de antwoorden op de
vragen die gesteld zijn. Binnen ons team gaan we uiteraard bekijken hoe we de mooie feedback
van onze kinderen mee kunnen nemen in onze lessen WO. Het was een erg leuke en zinvolle
ervaring vonden wij!
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Groep

2

Jessey Poppinghaus 6

3

Don de Ridder
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Rosana Davtian

1-2B

4

Jip de Wijs

7

5

Maud Lijkendijk

3
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Deniz Okkay
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9

Thimon Reijmer

8A

10

Sem Berendsen

5A

11

Kylan van Mierlo

5B

De rode loper (t/m 11 december a.s.)
Vigo Robben komt over de rode loper naar de kleuterklas.
We wensen Vigo én zijn ouders natuurlijk een super fijne tijd toe!

Nieuws van het KDV en BSO
Parro app gestart, ook voor de BSO
De Parro app gaan we vanaf maandag a.s. ook gebruiken binnen de BSO. Alle ouders van kinderen die naar de BSO gaan zijn hiervoor via Parro als het goed aangemeld. Mocht er iets niet goed gaan, laat het ons weten dan kijken we mee om het probleem op
te lossen. Binnen het KDV blijft de klasbordapp voorlopig nog wel het medium. We kunnen dat op het ogenblik niet anders organiseren, omdat Parro via ons schooladministratiesysteem loopt. Niet alle peuters zijn al aangemeld bij de basisschool waardoor
ook niet alle ouders gekoppeld kunnen worden.
Ophalen kinderen KDV (peutergroep)
Op alle dagen kunnen de peuters vanaf 12:15 opgehaald worden.
Op woensdag en vrijdag merken wij dat ouders vaak al veel eerder hun kind bij ons op willen halen. Wij snappen uiteraard dat u
kinderen heeft die op de basisschool eerder uit zijn. Toch willen wij jullie vragen met onze situatie rekening te houden door uit
het zicht te blijven van ons lokaal en pas vanaf dat tijdstip (12:15) bij het lokaal te komen staan zodat wij rustig onze ochtend en
lunch af kunnen sluiten. Alvast bedankt voor uw medewerking,
vriendelijke groeten,
May, Femke en Iris

Studiedag 7 december
De geplande studiedag voor onze leerkrachten gaat op 7 december wel gewoon door. Deze zal zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden. Onderwerp wat die dag in elk geval centraal zal staan voor onze leerkrachten is “(hoog)begaafdheid”. De kinderen zijn de
betreffende studiedag dus vrij.

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