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Geachte ouders/verzorgers,        

Vorige week woensdag werd het jaarlijkse voorleesontbijt weer gehouden.  
Dank aan alle ouders van de activiteitencommissie die ons hierbij wederom ge-
holpen hebben!  Zoals u op onze jaarkalender al heeft kunnen lezen staat er  
komende vrijdag (8 februari) een studiedag voor het team gepland. De kinderen 
zijn die dag vrij. 
Inmiddels krijgen we regelmatig vragen of wij op vrijdag 15 maart ook zullen 
staken. Vanuit enkele onderwijsbonden wordt hierop (landelijk) aangestuurd. 
Wij hebben binnen ons IKC team unaniem besloten om 15 maart niet te staken. 
We zijn dus de betreffende vrijdag dus gewoon open. We vinden staken een  
‘ultiem’ middel en in dit geval zijn er nog onderhandelingen gaande met het ka-
binet over een nieuwe CAO.  
Uiteraard zijn we nog steeds van mening dat investeringen in het onderwijs de 
komende jaren hard nodig zijn en maken ook wij ons nog steeds zorgen over 
bijvoorbeeld het lerarentekort wat steeds zichtbaarder wordt. 

 

Fiets 

Op ons schoolplein staat al enkele weken de onderstaande fiets. We weten niet 
van wie hij is. Mocht u de fiets herkennen, dan horen wij graag van u!
(directie@ikc-debrug.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiedag team (8 februari) 

Vrijdag 8 februari is er een studiedag voor de teamleden gepland. We gaan aan 
de slag met onder andere “kies en planborden” voor de peuter en onderbouw-
groepen en groepen 3.   
Tevens zijn we als opleidingsschool verbonden aan de HAN (Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen). Dat betekent dat wij Pabo stagiaires van de HAN structu-
reel begeleiden.  Vanuit dat perspectief gaan we als team ook aan de slag met 
een traject genaamd “Professionele dialoog”. Daarin staat professionele com-
municatie richting stagiaires, maar uiteraard ook onderling centraal. 

 

Sportdag 24 mei (groepen 5 t/m 8)  
De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 hebben een brief meegekregen voor 
ouderhulp op de sportdag van dit jaar. Deze groepen doen mee aan de geza-
menlijke sportdag op de sportvelden, vandaar dat we al eerder informatie nodig 
hebben. De strookjes kunnen tot en met volgende week donderdag 7 februari 
ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind. Voor de groepen 1 tot en met 
4 volgt de uitnodiging voor hulp bij hun sportdag op een later moment.  

        

Nieuwsbrief 2018-2019: Nummer 11 

Agenda 
-Zaterdag 2 februari 
 -Schaaktoernooi 
-Maandag 4 februari 
 -Uitnodigingsbrieven 
 10-minutengesprekken gaan mee 
-Donderdag 7 februari 
 -Uiterlijke inleverdatum  strookjes 
 uitnodiging 10-minutenavond  
-Vrijdag 8 februari 
 -Studiedag team (kinderen vrij) 
-Donderdag 14 februari 
 -10-minutengesprekken 
-Vrijdag 15 februari 
 -De volgende nieuwsbrief (12) wordt 
 verstuurd. 
 
 
 
Zet alvast in uw agenda: 
-Dinsdag  19 februari 
 -10-minutengesprekken 
-Vrijdag 1 maart 
 -Carnaval op school 
 
 

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak “We luis-
teren naar elkaar” centraal. De week erop is 
dat: “We spelen samen” 
 

 
Bijlagen:   
-Brief schoolvoetbal 2019 
 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/1e_Brief_schoolvoetbal_2019.pdf
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Schoolvoetbal 

Het duurt nog even, maar ook dit jaar doen we weer mee aan het schoolvoetbaltoer-
nooi. Het toernooi wordt jaarlijks georganiseerd voor de kinderen van groep 3 t/m 8. 
Dit jaar zijn er alleen gemengde teams gemaakt voor alle groepen (jongens/meisjes). De 
wedstrijden vinden plaats op woensdagmiddag 10 april.  
Vandaag hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 die willen deelnemen aan het school-
voetbaltoernooi een brief meegekregen met een invulstrook. Deze moet uiterlijk 
woensdag 20 februari weer ingeleverd worden bij de juf/meester van uw zoon of 
dochter. (zie bijlage) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De rode loper gaat uit!  
(periode van 2 februari 2019 tot en met 15 februari 2019)  
De komende periode starten  Jikke Sessink en Rosanne Davtian bij ons in de peuter-
groep. Liv Jansen komt de komende periode over de rode loper van de peutergroep 
naar de kleutergroep. We wensen Liv een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op 
de basisschool.  

 

De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers 
van al deze kinderen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de peutergroep 
De afgelopen week viel er behoorlijk wat sneeuw. We hebben er enorm van genoten. 
Met sneeuw spelen kon natuurlijk buiten, maar ging voor een tijdje ook heel goed bin-
nen. Al smelt een sneeuwpop binnen best snel ! 

Ook hebben wij natuurlijk aan het nationaal schoolontbijt deelgenomen. Kinderen die 
op woensdagochtend  
kwamen hebben heerlijk ontbeten. Een van de ouders heeft voorgelezen uit het boekje 
van De rode bus.  
De kinderen kregen aan het eind van de ochtend allemaal het boekje mee naar huis, 
om dat samen met papa en mama te lezen. Het was een super gezellige ochtend. 

 

 

 

 

 

Jarigen 2 feb t/m  15 februari 

Feb. Jarigen Groep 

2 Jennifer van Mierle  8 

2 Sem Storteboom  1-2A 

6 Denzell Bloem  1-2A 

8 Jochem Bus  8 

9 Petar Petrov  6/7 

13 Lola de Wijs  1-2C 

14 Bas Vermaten 6/7 

15 Daan Teerlink 5 
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Zwangerschapsverlof juf Saskia Jansen (herhaling bericht nieuwsbrief-10) 

Juf Saskia Jansen gaat met ingang van maandag 25 februari met zwangerschapsverlof. We zijn blij u te melden dat 
we deze vacature inmiddels hebben kunnen invullen.  
Juf Eliza Weijers komt juf Saskia vervangen. Hieronder stelt zij zich aan u voor. 
 

Graag wil ik me even voorstellen, 

mijn naam is Eliza Weijers. Ik ben 32 jaar, getrouwd met Jeroen en moeder van twee prachtige kinderen. Mara is 
alweer 4 jaar en gaat sinds kort naar school. Onze jongste Nathan is 1 jaar en lekker ondernemend. Samen wonen 
we in Loo. Inmiddels ben ik alweer bijna 10 jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. De afgelopen drie 
jaar was ik juf van groep 3/4 op een basisschool in Arnhem. Daarvoor ben ik werkzaam geweest op een Dalton-
school in Doorwerth.  
Ik kijk er erg naar uit om te starten op de Brug en kennis te maken met de kinderen en de ouders. U kunt me vinden 
in groep 4, waar ik Saskia Jansen vanaf eind februari zal vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Tot dan!  

Hartelijke groet, 

Eliza Weijers 

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


