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6923 BS Groessen 
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info@innerwaard.nl 
www.innerwaard.nl 
 
Duiven: 
IKC Remigius 
www.ikc-remigius.nl 
IKC Kameleon 
www.ikc-kameleon.nl 
Montessori IKC  
De Groene Ring 
www.montessori- 
groenering.nl 
Groessen: 
IKC Joannes 
www.ikcjoannes.nl 
Loo: 
Bernadetteschool 
www.basisschool 
bernadette.nl 
Westervoort: 
IKC De Brug 
www.ikc-debrug.nl 
Sport IKC Het Startblok 
www.sportikc-hetstart 
blok.nl 
IKC De Hoge Hoeve 
www.dehogehoeve.nl 

Samenwerking met het 
 voortgezet onderwijs   
Samen met een docent van het Candea (meester Patrick) zijn een aantal leerlingen van onze bovenbouwgroepen die wat extra uitdaging aankunnen op dit gebied aan de slag gegaan. Er werd in Coronatijd gewoon op afstand lesgegeven aan deze kinderen. 

We richten ons op verschillende vaardigheden van de Engelse taal. De ene keer oefenen we met luistervaardigheid door bij-voorbeeld te kijken naar het Engelse jeugdjournaal (Newsround). De andere keer gaan we bezig met een Engelse tekst waarbij we ons richten op begrijpend lezen of een veel-voorkomende grammaticavorm. Op deze manier proberen we leerlingen extra uit te dagen én op een andere manier in aanra-king te laten komen met de Engelse taal.   We zijn trots op deze 
mooie samenwerking die we ook het komende jaar voort zullen zetten. 

Meester Willem Jan Schuurman 
gaat met pensioen

Onze meester Willem Jan 
Schuurman, gaat na 42 jaar af-
scheid nemen van het onderwijs én 
van IKC De Brug. Hij was en is een 
bekend Westervoorter. Sinds 1979 
is hij in dienst van het onderwijs en 
sinds april 1985 in dienst van be-
stuur stichting katholiek basison-
derwijs, later Innerwaard. Eerst aan 
de slag op de Ganzerik, later op de 
St.Werenfridus, wat uiteindelijk ons 
IKC De Brug werd. 

Meester Willem Jan was vanaf begin 
af aan een boegbeeld. Een keiharde 
werker, die in het belang van de kin-
deren al het werk met ontzettend 
veel passie, liefde en plezier deed 
en doet. Ook maatschappelijk (diri-
gent jongerenkoor, meezingavonden 
in verzorgingstehuizen, parochie, 
band (Skoeks), sportdag enz.) heeft 
hij veel voor het dorp Westervoort 
betekend. Een BW-er (bekende 
Westervoorter) dus. Met recht heeft 
hij hier in april 2013 ook een onder-
scheiding voor ontvangen. Sindsdien 
is hij namelijk lid in de orde van 
Oranje Nassau. Wat een eer om zo’n 
meester in dienst te hebben! 
 
Naast groepsleerkracht vervulde hij 
(bijna) alle jaren ook de rol van vak-
docent muziek binnen ons IKC. Ter 
ere van zijn afscheid is er door 
Willem Jan dan ook een speciale 
muzikale afscheidsdag georgani-
seerd voor alle kinderen van ons IKC 
op donderdag 8 juli. Alle kinderen 

VVTO Engels IKC De Brug 
 
Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs (VVTO). Dat bieden we 

op IKC De Brug, van kleutergroep tot en met groep 8. We zijn 

een zogenaamde ‘Early Bird’ school. ‘Earlybird’ heeft kwali-

teitsbeleid ontwikkeld om de Engelse activiteiten en lessen 

een stevige basis te geven. Dat merken we inmiddels ook in 

onze bovenbouwgroepen. Er is inmiddels een mooie samen-

werking ontwikkeld met het Candea college, waarbij er een VO 

docent Engelse les geeft aan leerlingen van ons IKC die op dit 

gebied wat meer uitdaging aan kunnen.  

Onze missie is de ontwikkeling van kinderen in de 
breedste zin te stimuleren, zodat ze kunnen omgaan 
met zichzelf, de ander en de wereld en zo zijn 
 toegerust voor de wereld van nu en morgen. 
 

krijgen muziekworkshops aangebo-
den met dans, spel en fun. Samen 
met ‘Drum4fun’ gaan we er een on-
vergetelijk muziekfestijn van maken. 
 
Wij laten onze meester natuurlijk 
niet zonder een mooi afscheid ver-
trekken. Daarom is er een 
 ‘lopende’ afscheidsrecep-
tie voor hem georgani-
seerd op 
donderdagmiddag  
8 juli. We zijn hem 
ontzettend dank-
baar voor alle mooie 
jaren binnen ons IKC.  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1270
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020002d00200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1270 1270]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice


