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Geachte ouders/verzorgers, 
Volgende week start atelier ronde 3  op. De kinderen hebben de afgelopen week hun 
keuzes gemaakt. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het aanbod van deze ronde ate-
lier, zowel voor de onderbouw als de bovenbouw. 
Ook deze ronde atelier wordt weer afgesloten met een tentoonstellingsmoment op vrij-
dag 24 maart. Nadere info hierover volgt in de volgende nieuwsbrief. 

 
Even voorstellen: De Schoolmaatschappelijk werkster 
Hallo kinderen, ouders/verzorgers van kinderen van IKC De Brug. 
Ik ben Yvette van Betuw en ik ben schoolmaatschappelijk werker bij Santé Partners. Ik 
neem de taken van Roekshana Kishun over i.v.m. haar zwangerschapsverlof.  
 
Waar houd ik mij mee bezig? 

Iedereen doet zijn best om zijn of haar kind zo goed mogelijk op te voeden. Toch zijn er 
soms vragen over het opgroeien van uw kind op school en/of thuis. Bijvoorbeeld onze-
kerheid, contact met leeftijdsgenoten, druk of juist teruggetrokken gedrag enzovoort.  
Tevens kan er sprake zijn van een echtscheiding, een sterfgeval of een andere vorm van 
verlies binnen het gezin. Vaak helpt het om er met iemand over te praten.  
U kunt bij mij terecht wanneer u vragen heeft over opvoeden en opgroeien, maar ook 
om gewoon een keer kennis te maken. We kunnen samen kijken naar uw vragen en mo-
gelijke oplossingen. Indien gewenst kan ik ook met uw kind in gesprek gaan. Twijfelt u of 
een vraag bij mij hoort, stel hem gerust. Samen komen wij eruit.  
De gesprekken kunnen plaatsvinden op school, bij De Nieuwhof of bij u thuis. Er zijn 
geen kosten aan de gesprekken verbonden. U kunt mij benaderen via een docent, intern 
begeleider of wanneer ik op  locatie ben. 

De volgende data ben ik aanwezig bij jullie op school: 

-Dinsdag 7 maart van 08:00 tot 10:00 uur. 

-Donderdag 23 maart van 14:00 tot 16:00 uur. 

-Dinsdag 4 april van 08:00 tot 10:00 uur. 

Voor na de meivakantie komen er nieuwe data. 

 
Contactgegevens: 

Werkzaam van maandag tot en met donderdag.  

E-mailadres: Y.vanbetuw@santepartners.nl 

Telefoonnummer: 06-474 380 49 

 
Nieuws uit de leerlingenraad 

De toekomststoel 

In onze leerlingenraad hebben we de afgelopen vergadering onder andere gesproken 
over ‘de toekomststoel’. De toekomststoel is een idee van Jan Terlouw. Het is een lege 
stoel die in iedere vergadering en elk overleg de toekomst vertegenwoordigt en ons er-
aan helpt herinneren om duurzaamheid mee te wegen in de beslissingen van vandaag.  
Dit doen we door letterlijk een lege stoel aan te schuiven als symbool voor de toekomst.  
In onze leerlingenraad is afgesproken dat we in de vergaderingen de toekomststoel een 
plek geven bij ieder besluit. Ook gaan de kinderen in hun klasvergadering bespreken hoe 
deze stoel binnen ons IKC nog meer gebruikt kan gaan worden. 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2022-2023: Nummer 11 

Agenda 

 
-Dinsdag 7 maart 
 -10-minutengesprekken groep 2/3 en 3 
 -Maatschappelijk werkster op school 
 8.00u-10.00u 
-Vrijdag 10 maart 
 -Atelier ronde 3, workshop 1 OB en BB 
-Vrijdag 17 maart 
 -Atelier ronde 3, workshop 2 OB en BB 
 -Nieuwsbrief 12 wordt verstuurd 
 
-Zet alvast in uw agenda: 
-Ouderpanelgespreksavonden (op uitnodiging) 
21 maart/ 18april 2023 (zie nadere info in deze 
nieuwsbrief) 
-Week van de lentekriebels 
20 t/m 30 maart 
 
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We zijn zuinig op elkaars spullen” De week erop 
is dat: “We praten met elkaar als er iets is” 
 
Bijlagen nieuwsbrief-11 
-Brief nationale kinderherdenking 4 mei  
 
Vaste bijlagen 22-23: (klik om te bekijken) 
-Jaarkalender 2022-2023 
-Algemene informatie 2022-2023 
-Groepsboekje groep 1-2 
-Groepsboekje groep 3 
-Groepsboekje groep 4 
-Groepsboekje groep 5 
-Groepsboekje groep 6 
-Groepsboekje groep 7 
-Groepsboekje groep 8  
-Boekje met ‘verantwoorde’ traktaties 
(inspiratie) 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/nieuwsbrieven-2018/Onderbouw-PPT-RONDE3-COMPLEET-2022-2023-ID06712.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/nieuwsbrieven-2018/Atelier_BOVENBOUW_RONDE_3_COMPLEET-2022-2023.pdf
mailto:Y.vanbetuw@santepartners.nl
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Brief_NKH_2023.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022-2023_v2_1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Algemene_tekst_2022-2023_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_1-2_versie_22-23_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_3_versie_22-23_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_4_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_5_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_6_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_7_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_8_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Traktatieboekje-Brug.pdf
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Nieuws uit de peutergroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ook In onze peutergroep zijn we net gestart met het nieuwe thema," wij gaan naar de boerde-
rij". Binnen de hele onderbouw (peuters, groepen 1/2) zijn we met ditzelfde thema bezig en 
zorgen we voor een mooie doorgaande lijn. De peuters leren nieuwe woorden met de woord-
kaarten en ontdekken alles over de boerderij. We zingen liedjes, lezen verhalen en bouwen sa-
men met de peuters de themahoek op.  

 

Berichtje namens de pleinfeestcommissie 

Zoals u wellicht gezien heeft op onze jaarkalender staat er voor het eerst na Corona weer een 
pleinfeest op de planning. En wel op vrijdag 26 mei. Uiteraard willen wij hier niet alleen voor al 
onze leerlingen, maar ook voor alle andere aanwezigen een leuk spektakel van maken.  

 
Om tijdens het pleinfeest ook een leuke bingo of loterij te kunnen organiseren zijn wij op zoek 
naar ondernemers die een prijs beschikbaar kunnen stellen/sponsoren. 

Wij denken hierbij niet aan geldprijzen, maar bijvoorbeeld een kappersbon, een levensmidde-
lenpakket, een lunchbon, een massage, een interieuradvies, een bos bloemen/kamerplant.  

Omdat wij weten dat er onder de ouders van de leerlingen van IKC de Brug veel ondernemers 
zitten dachten wij bij het samenstellen van de prijzen als eerste aan hen. 

Bent u (of kent u) ondernemer en kunt u een dienst/pakket of kadootje beschikbaar stellen?  

Dan horen wij dit graag!  

Uiteraard zorgen we in ruil voor uw bijdrage voor naamsvermelding in al onze uitingen.  

Interesse? Of wilt u op een andere manier bijdragen aan ons pleinfeest? Altijd welkom.  

Wij horen graag vóór 1 april van u. 

U kunt contact opnemen door een mailtje te sturen naar: ellisruiter@outlook.com  

 
Nadere informatie over het pleinfeest volgt uiteraard nog op een later moment 

Hartelijke groeten,  

Ellis Ruiter  

Janneke Meijer-Kock 

Milan Zewald  

 

 

 

 

 

 

Jarigen 4 maart t/m 17 maart 

Mrt Jarigen Groep 

5 Joost Westra 6 

6 Djulia Degen  2-3 

6 Dario Javanmiri  1-2C 

8 Owen van Dijk  8 

9 Yaylino Kateman  1-2A 

9 Aiden Schapink  4B 

11 Eva Vermaten  7B 

13 Anouk Hagens  4B 

14 Ferah Bostanci  7B 

14 Jim Koenen  2-3 

14 Lilly Popoola  7A 

16 Finn Weiss  7A 

17 Eric van Dijk  1-2A 

mailto:ellisruiter@outlook.com
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Nationale kinderherdenking 4 mei 
Vanuit de Stichting Nationale Kinderherdenking (SNKH) is de gemeente Westervoort gekozen om Gelderland te ver-
tegenwoordigen tijdens de Nationale Kinderherdenking (NKH) 2023. 
Dit betekent dat op 4 mei a.s. 50 kinderen uit de gemeente de mogelijkheid krijgen dit evenement bij te wonen. In 
de bijlage kunt u de uitnodiging vinden met daarin nadere informatie. 
  
Aan ons werd gevraagd deze uitnodiging mee te geven aan de kinderen van 8 t/m 14 jaar (groep 5 t/m 8). Wij moe-
ten voor 15 maart reageren welke kinderen zouden willen deelnemen. Mochten meer dan 50 kinderen zich aan-
melden dan zal er een loting plaatsvinden. De kinderen die uiteindelijk naar de nationale kinderherdenking gaan 
zullen een definitieve uitnodiging ontvangen met daarin alle informatie. 
 
U kunt uw kind aanmelden via het onderstaande linkje naar het ‘forms’ formulier. Wanneer we weten welke kin-
deren definitief mee kunnen hoort u dat uiteraard weer van ons.   
 
Klik op deze link om aan te melden 
 
 
 
Namens het team wens ik u een heel fijn weekend,  
Hartelijke groet, Stefan de Jonge 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Brief_NKH_2023.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Brief_NKH_2023.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=vu3y9lz_rEycE-jeCK3VeVYHipbE9UFEtfiDc2qFqDpUN0xGNkNMV0lBU0pCOEpDVUFaVTJPTktGUi4u

