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Geachte ouders/verzorgers, 
Volgende week donderdag is het zo ver. De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan op school-
reis. Leerlingen van groep 7 en 8 zijn al op kamp geweest en hebben dus het rijk alleen 
die dag ;-). 

In deze nieuwsbrief  ontvangt u nadere informatie over vertrek- en aankomsttijden. We 
zijn gistermiddag benaderd door de busmaatschappij (Betuwe Expres). Zij hebben te 
maken met personele problemen. We hebben daardoor helaas toch iets moeten schui-
ven in de vertrektijd en terugkomstijd van het schoolreisje van groep 1-2. Deze kinderen 
vertrekken volgende week donderdag pas om 10.30u met de bus richting Het land van 
Jan Klaassen. Zij komen hierdoor ook wat later terug op school dan oorspronkelijk ge-
pland, namelijk om 15.30u. 
De kinderen van groep 1-2 mogen die dag om 10.15u op school zijn en u kunt uiteraard 
blijven om uit te zwaaien. Mocht u door deze verlate vertrektijd in de problemen ko-
men, dan mag u uw kind natuurlijk gewoon om 8.30u brengen. De leerkrachten zijn na-
tuurlijk al wel gewoon op school. 
 

Schoolreis groep 1/2 

Donderdag 7 juli gaan wij met alle kleutergroepen op schoolreis naar ‘het land van Jan 
Klaassen’ in Braamt. De bus vertrekt om 10.30 uur vanaf onze school. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een kwartier van te voren in het klaslokaal aanwezig is 
(dus 10.15 uur), zodat alle kinderen eerst het schoolshirt van De Brug aan kunnen trek-
ken. U kunt dan buiten wachten om ons uit te zwaaien. We verwachten rond 15.30 
uur weer terug op school te zijn. 

Wilt u er verder voor zorgen dat uw kind makkelijke kleding en schoenen aan heeft? 
(geen slippers) De kinderen krijgen friet, drinken en een ijsje. Wilt u eventueel voor wat 
extra eten en drinken zorgen? 

  

Schoolreisje groepen 3 en groep 4 

Het is weer zover: wij gaan op schoolreisje! Op donderdag 7 juli gaan wij met z’n allen 
naar de Julianatoren in Apeldoorn.  

De kinderen worden om 09:30 uur in de groep verwacht, zodat we om 09:45 uur met de 
bus kunnen vertrekken. Het is belangrijk dat de kinderen er op tijd zijn, zodat ze in de 
groep het T-shirt van De Brug aan kunnen doen.  

Daar horen ze nog de laatste informatie over de dag. In de Julianatoren krijgen de kin-
deren friet en limonade, maar ze mogen ook nog wat eten en drinken meenemen. Geen 
geld meegeven graag. Rond de klok van 16.30 uur verwachten wij terug te zijn op 
school. 

  

Schoolreisje groep 5 en groep 6 

De groepen 5 en 6 gaan op schoolreisje naar Toverland in Sevenum. De kinderen wor-
den op donderdag 7 juli om 08:30 uur in de groep verwacht, zodat we om 08:45 uur met 
de bus kunnen vertrekken. Het is belangrijk dat de kinderen er op tijd zijn, zodat ze in de 
groep het T-shirt van De Brug aan kunnen doen. Daar horen ze nog de laatste informatie 
over de dag.  Rond 17.15 uur zijn we weer terug in Westervoort. 

In Toverland krijgen de kinderen een frietje en een snack naar keuze. De kinderen ne-
men geen zakgeld/mobiele telefoon mee, maar natuurlijk wel voldoende drinken en evt. 
wat boterhammen. Wilt u ervoor zorgen dat de spullen in een stevige tas of rugzak, 
voorzien van de eigen naam en de naam van "De Brug" zitten?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 19 

Agenda 
 
-Dinsdag 5 juli 
 -Oudergesprekken gr. 2 t/m 6 
 (op aanvraag v ouder/verzoek vd leer
 kracht, inschrijving via Parro t/m  
 maandag 12.00u) 
 -Adviesgesprekken groep 7 
-Donderdag 7 juli  
 -Schoolreisjes (zie nadere informatie in 
 deze nieuwsbrief) 
-Woensdag 13 juli 
 -Doorschuifochtend 
-Vrijdag 15 juli 
 -Nieuwsbrief 20 wordt verstuurd 

 
 
Zet alvast in uw agenda: 
-Dinsdag 19 juli 
 -Afscheidsavond groep 8 (voor groep 8 
 ouders) 
 
 
 
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“We spelen samen”. De week erop is dat: “We 
helpen elkaar ” 
 
 

 
 
Bijlagen:   
-Jaarkalender 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
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Doorschuifochtend 
Op woensdag 13 juli  zullen de kinderen vast een uurtje ‘doorschuiven’ naar hun meester/juf voor 
volgend school- jaar. Zo kunnen ze vast kennismaken en leren ze al een beetje wat er in het nieuwe 
leerjaar allemaal op het programma staat.  U kunt uw kind ‘s morgens gewoon bij de eigen groep 
brengen. Wij zorgen er dan vervolgens voor dat de kinderen in hun ‘nieuwe’ groep terecht komen. 
 

Sponsorloop  

Het was een groot succes vorige week! De kinderen hebben het super gedaan en gelukkig werkte 
het weer ook mee. De voorspelde buien bleven gelukkig uit. 

De opbrengst komt inmiddels ook binnen. Kinderen die het het geld nog niet hebben ingeleverd 
willen we vragen dit uiterlijk aanstaande maandag te doen. We zullen u in de volgende nieuwsbrief 
informeren over de totaalopbrengst. Zoals u weet wordt de opbrengst van de Sponsorloop voor een 
deel besteed aan speelmaterialen voor zowel onderbouw als bovenbouwgroepen én materialen 
voor nieuwe ateliers. Het andere deel van de opbrengst gaat naar het KWF. Dit goede doel is door 
onze kinderen van de leerlingenraad gekozen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Van beleid naar praktijk….Executieve functies (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
In alle groepen hebben we aandacht voor de ontwikkeling van executieve functies. Dit zijn hersen-
functies die ervoor zorgen dat we tot zelfsturing kunnen komen. Aandacht hiervoor is belangrijk 
aangezien de mate waarin je in staat bent je eigen gedrag te sturen, effect heeft op schoolpresenta-
ties.  Om de executieve functies en hun werking beter te begrijpen en uit te leggen, werken we met 
de metafoor ´de boot´ van Wijzer in Executieve Functies (WiEF) van Zien in de klas.  

Een leuke manier om te oefenen met de executieve functies is het spelen van (gezelschaps)
spelletjes. Hier hebben we als team aandacht aan besteed tijdens de laatste studiedag. In elke klas 
zijn inmiddels spelletjes die een beroep doen op de verschillende functies. Onderstaande link van 
Zien in de klas bevat meer informatie over executieve functies en gezelschapsspelletjes. Leuk en 
zinvol om thuis met uw kind(eren) te spelen.  

WiEF-spelletjes-voor-thuis_02.pdf (zienindeklas.nl)  

 
 

 

 

 

 

 

Jarigen 2 juli t/m 15 juli 

Juli Jarigen Groep 

2 Sep ten Bosch  1-2C 

2 Lucas Gorel  3B 

3 Boaz Hermsen  4 

4 Senn van Erve  7 

6 Jort Verhoef  3B 

8 Ella Muller  1-2B 

10 Jaimy Christ  4 

11 Rik van Franck  7 

11 Fenna Reinten  3A 

13 Tess Wenting  4 

14 Lars Lijkendijk  6B 

https://zienindeklas.nl/wp-content/uploads/2015/07/WiEF-spelletjes-voor-thuis_02.pdf
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Groepsverdeling 2022-2023 (compleet) 
Inmiddels zijn alle vacatures binnen ons IKC vervuld. Hierboven vindt u de complete groepsbezetting nog eens op een rijtje: 
Nu dus met alle leerkrachten erin. 
 

 
Even voorstellen: 
Graag stel ik mijzelf aan u voor. Ik ben Anne Havinga, 41 jaar. Samen met mijn man en 3 kinderen (9, 11 en 14 jaar) woon ik in 

Arnhem. Ik hou veel van lezen en prentenboeken, buiten zijn en sporten in de natuur. 

Na de zomer mag ik het team van IKC-De Brug komen versterken. Op maandag en dinsdag zal ik werken in groep 1-2 b. Ik heb er 

zin in en kijk er naar uit om kennis te maken met kinderen en ouders. 

Tot na de zomer!  

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

 

 

 

 

Groep Leerkrachten 

1-2A Juf Manon v.d. Wel  

ma  

Mayke Klaassen 

di-wo-do-vr  

1-2B Juf Anne Havinga 

(ma-di) 

Nienke Dekker 

(wo-do-vr) 

1-2C Janine Slangewal 

(Ma-di-wo) 

Linda Saat 

(do-vr) 

2-3 Linda Tiemes 

(Ma-di-do-vr) 

Hanna Christen 

(wo) 

3 Maaike Bosveld 

(Ma-di-do) 

Manon v.d. Wel 

(wo-vr) 

4A (dit is de huidige groep 3A) Maicke Kuiper 

(ma-di-wo) 

Diana de Jong 

(wo-do-vr) 

4B (dit is de huidige groep 3B) Steven Aarnink 

(ma-di-wo-do-vr) 

 

5 Saskia Jansen 

(Ma-di-wo) 

Eliza Weijers 

(do-vr) 

6 Rianne Rouwenhorst 

(ma-di-wo) 

Wieneke Wesseling  

(do-vr) 

7A (dit is de huidige groep 6A van juf Sanne, zij gaat dus 

mee met haar groep) 

Sanne Smeeman 

(ma-di-wo-do-vr) 

7B (dit is de huidige groep 6B van juf Ylain en juf Wieneke) 

Juf Ylain is na de zomervakantie nog met zwangerschapsverlof. Zij komt  

begin december terug en zal dan naast juf Anje en juf Nancy ingezet worden 

om vervolgens na de kerstvakantie de taken van juf Anje over te nemen in 

groep 7B. Juf Anje gaat vanaf dat moment namelijk minder werken. Zij 

verricht dan nog ondersteunende taken tot aan het einde van het schooljaar 

Anje Schreuders* 

(ma-di) 

 

 

Nancy Stevens 

(wo-do-vr) 

8 Marcia van Looijengoed 

(ma-di) 

Sander van Dieren 

(wo-do-vr) 


