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Geachte ouders/verzorgers, 

De afgelopen twee weken waren gelukkig wat Corona betreft rustiger binnen 
ons IKC. Er waren de afgelopen week geen groepen meer in quarantaine. We 
hopen uiteraard dat dit zo blijft, maar helaas kunnen we daar geen garanties op 
geven. In elk geval goed om te melden dat de kinderen die een coronabe-
smetting hadden opgelopen het goed maken en er niet erg ziek van zijn ge-
weest. 
 
Ondanks alle coronagerelateerde maatregelen hebben we vorige week via een 
live verbinding met Teams toch onze jaarlijkse Paasviering kunnen houden in 
alle groepen. Het Paasverhaal werd verteld. Er werd gedanst en gezongen, kort-
om een mooie viering om op terug te kijken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreisjes  

In de vorige nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over de schoolreisjes die 
we gepland hebben. Zoals in die informatie aangegeven willen we u vragen om 
het bedrag hiervoor vast over te maken op de rekening van school. 
NL15RABO0162689446 t.n.v. IKC De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw 
kind(eren). Graag voornaam en achternaam vermelden. 
Uiteraard zorgen we ervoor dat, indien de schoolreisjes vanwege corona gerela-
teerde maatregelen toch niet door kunnen gaan, het geld teruggestort wordt op 
uw rekening. 

 
NB: Mocht het voor u lastig zijn om de kosten voor het schoolreisje te betalen, 
dan kunt u wellicht een beroep doen op Stichting Leergeld. Stichting Leergeld de 
Liemers richt zich op kinderen tussen de 4 en 18 jaar waarvan de ouders een 
laag besteedbaar inkomen hebben. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 
120% van het bijstandsniveau liggen. U kunt op school een folder met antwoord-
kaart krijgen en hiermee een aanvraag indienen. Voor meer informatie over 
Stichting Leergeld; https://www.leergelddeliemers.nl/. Bij vragen omtrent dit 
onderwerp/betalingen kunt u ook altijd even contact opnemen met mij. 
 
 

Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 15 

Agenda 
-20-21-22 april 
 -Cito eindtoets basisonderwijs 
-Vrijdag 23 april 
 -Koningsspelen  
 (aangepast, zie deze nieuwsbrief voor 
 nadere informatie) 
 -Volgende nieuwsbrief wordt verstuurd 

  
-Jaarkalender 20-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zet alvast in uw agenda 
-10 en 11 mei Schoolfotograaf  komt op school 
(nadere info en planning hiervan volgt in de vol-
gende nieuwsbrief) 
 
 
IKC afspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Zeg ik stop, hou dan op”  centraal en een week 
later is dat “In de klas, in de hal, zachtjes praten 
overal”  
 
Bijlagen: 
-geen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/20210326_Nieuwsbrief-14.pdf
https://www.leergelddeliemers.nl/welke-hulp/
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2021_1.pdf
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Na schooltijd spelen op ons schoolplein en de BSO 

We merken op dat er na schooltijd veel kinderen op ons schoolplein blijven om te kunnen 
spelen. Helemaal begrijpelijk natuurlijk, zeker met de nieuwe schommel die goed in de 
smaak valt bij alle kinderen. Ondanks het feit dat het schoolplein officieel geen openbaar 
terrein is na schooltijden (vandaar ook de verboden toegang bordjes) vonden en vinden we 
het natuurlijk ook heel normaal dat kinderen lekker kunnen spelen op het plein. In die zin 
vervult en voorziet ons plein ook in een sociale functie. In het verleden liep dit ook eigenlijk 
altijd zonder problemen. Toch lopen we hierin nu wel echt tegen grenzen aan, juist omdat 
er naschools natuurlijk ook buitenschoolse opvang (BSO) is voor de kinderen die hier ge-
bruik van maken en die BSO ook steeds groter gegroeid is. 
 
Onze pedagogisch medewerkers (BSO) merken dat er naschools heel veel kinderen op het 
plein zijn die niet op de BSO zitten. Daardoor verliezen zij overzicht op de kinderen die aan-
wezig zijn op de BSO en ontstaan er ook vervelende situaties met kinderen die niet op de 
BSO aanwezig zijn, maar dus wel op ons schoolplein spelen.  
 
Om die reden hebben we moeten besluiten om toch strenger te worden in de tijd dat er 
naschools op ons plein gespeeld mag worden door kinderen die geen gebruik maken van 
BSO. Kinderen die geen gebruik maken van BSO kunnen van 15.00u tot 17.00u op ma-di-do 
niet meer op het schoolplein spelen. Op de woensdag en vrijdag merken we geen probleem 
op omdat de BSO dan minder druk is, dus dan vinden we het uiteraard ook geen probleem 
dat er wel kinderen gebruik maken van het schoolplein mits zij zich natuurlijk netjes gedra-
gen en geen rommel achterlaten op het plein. We vertrouwen op ieders medewerking. 

 

Koningsspelen (aangepast) 

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar gemiddeld 1,2 miljoen kinderen 
afkomstig van 6.000 scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van 
het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland aan meedoen. De Koningsspelen 
vinden traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag voor Koningsdag. Dit jaar zal dit dus zijn 
op vrijdag 23 april. 
Vanwege alle coronagerelateerde maatregelen hebben we naast het normale lesprogram-
ma deze dag een beweegactiviteit op het schoolplein voor de kinderen in samenwerking 
met het beweegteam van Westervoort. Uiteraard blijven ook tijdens deze activiteit de kin-
deren binnen hun eigen ‘bubbel’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jarigen 10-04-2021 t/m 23-04-2021 

Apr. Jarigen Groep 

13 Milan de Wijs  7 

14 Feline Bloemberg  6 

15 Atakan Demirci  7 

15 Jesslyn Hovestad  8A 

15 Zoë Verhaaf  8B 

15 Morris Wenting  6 

16 Ömer Öztürk  6 

18 Mees Hesseling  8A 

18 Sam Hesseling  6 

18 Britt Smit  4 

20 Nout Reijmer  5B 

20 Levi van Rijswijk  5A 

20 Lise Stortelder  5B 

21 Rosa Derksen  6 

21 Isabella Popa 7 

22 Fleur van Silfhout  8A 
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De Rode loper (t/m 23  april) 

De komende periode komen Sem Hutjens en Martijn Westra over de rode loper naar de kleuterklas . We wensen zo-
wel Sem als Martijn én hun ouders/verzorgers natuurlijk een super fijne tijd toe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

Vanaf maandag 19 april zal juf Nienke, vanwege de coronagerelateerde maatregelen i.c.m. een zwangerschap, ver-
vangen worden door meester Steven Aarnink op maandag tot en met donderdag. Op vrijdag zal juf Hanna voor de 
groep staan. Juf Hanna is tevens onze intern begeleidster onderbouw (di-do) en groepsleerkracht groep 3 op (wo).  

Meester Steven en juf Hanna zullen in elk geval tot de zomervakantie de vervanging van juf Nienke op zich nemen. 
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.  Hieronder stelt hij zich nog even aan u voor. 

Mijn naam is Steven Aarnink,  

De kans dat u mij al eens heeft gezien is groot. Eerder dit jaar heb ik namelijk mijn afstudeerstage gevolgd in groep 3. 

Maar vanaf 19 april word ik leerkracht van groep 1 en 2 b. Iets waar ik erg naar uitkijk!  

Als kind ben ik opgegroeid in Westervoort, maar momenteel woon ik samen met mijn vriendin in Wageningen. Daar-

naast hebben wij verschillende huisdieren, een konijn, vissen en mieren. Ja ik hoor jullie denken “Mieren?”. Maar deze 

mieren groeien op in een formicarium. Ook houd ik ervan om te sporten. 

Willen jullie meer van mij weten, vraag gerust, ik ben er maandag tot en met donderdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project internationaliseren met Oekraïne (Engels, groep 8) 

Gisteren hebben we in groep 8a het internationaliseringsproject (Galgjewoord!) met succes afgesloten (groep 8b gaat 
dat overigens volgende week nog doen).  
De afgelopen weken hebben we 10 vragen bedacht die we aan Oekraïense basisschoolkinderen wilden stellen en wij 
hebben zelf ook vragen toegezonden gekregen. Daarnaast hebben de kinderen onder de naam ‘A page from my diary’ 
een typische (school)dag beschreven en vertaald naar het Engels én in groepjes een Engelse vlog voorbereid en opge-
nomen met een typisch Nederlands onderwerp.  
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De ‘diary’ en vlogs zijn naar Oekraïne gestuurd en wij kregen vlogs te zien van hun. Gisterochtend hadden we ein-
delijk écht contact! In een ‘live event’ van 75 minuten hebben we in het Engels onszelf voorgesteld, vragen gesteld 
en beantwoord, Nederlandse en Oekraïense woorden geleerd en muziek gedeeld. Juf Tanya (die zelf in Caïro was) 
had samen met haar (ongeveer) 20 leerlingen net als wij enorm genoten en veel geleerd!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team van IKC De Brug wens ik u een heel fijn weekend, 
 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 

 

 

 

 

 


