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Geachte ouders/verzorgers, 

De komende periode wordt ons IKC weer omgetoverd tot Dolschool! Over 
twee weken vieren we namelijk het jaarlijkse Carnavalsfeest. Daarover meer in 
deze nieuwsbrief.  
 
Carnaval Dolschool De Brug   

Mededelingen en uitnodiging ouders. 

Beste ouders en jongens en meisjes, Alaaf!                                                                                   
Vrijdag 1 maart vieren we ons jaarlijkse carnaval op school. Hieronder volgen 
enkele mededelingen voor wat betreft dit festijn. 

 
Voor de peuters (die deze vrijdag aanwezig zijn) 
Kinderen verzamelen gewoon in de groep. Vanaf 10.30u gaan onze jongste kin-
deren ook kijken naar de gezamenlijke viering en verschillende optredens tij-
dens het “SNAVELFESTIVAL”. 
 

Voor groep 1 t/m 8 

Leerlingen van groep 1-2  mogen gewoon tijdens de inloop naar binnen en gaan 
om 8.30u met hun leerkracht en kinderen van groep 6/7-7-8 naar het school-
plein (dit i.v.m. het overzicht). De kinderen van groep 3 -4 vragen we om het 
fruit even naar binnen te brengen en dan vervolgens op het plein te wachten.  
De kinderen van groep 5 en groep 6 brengen even hun overblijfspullen naar bin-
nen en komen ook meteen weer naar buiten. De kinderen van groep 6/7-7 en 8 
gaan tijdens de inloop naar binnen en krijgen vervolgens de opdracht om met 
kleuters mee te lopen tijdens de optocht. Vanaf het schoolplein gaan we rond 
8.30u in een grote optocht onze prins en prinses ophalen. Het is de bedoeling 
dat alle kinderen iets bij zich hebben om lawaai mee te maken.( oude potten en 
of pannen, ratels, toeters…enz.) Als we weer terug op school zijn gaat ieder naar 
de eigen groep.  

 

Voor groep 1 t/m 4 

De kinderen komen ’s ochtends verkleed naar school. Na het ophalen van onze 
jeugdprins en jeugdprinses krijgen ze bezoek van het prinsenpaar en het jeugd-
prinsenpaar van C.V. De Dolbotters. Na het speelkwartier gaan zij naar de speel-
zaal en kunnen zij genieten van het “SNAVELFESTIVAL”. Dit zijn een groot aantal 
optredens, die verzorgd worden door de kinderen. Dit alles wordt opgeluisterd 
door onze eigen prins en prinses! De school is om 12 uur uit en dan begint de 
vakantie voor de onderbouw. Alaaf! Alaaf! Alaaf! 

 

Voor groep 5 t/m 8 

De kinderen komen ’s ochtends verkleed naar school. Na het ophalen van onze 
jeugdprins en jeugdprinses hebben zij ’s morgens een aangepast programma in 
de eigen groep. ’s Middags om 11 voor 1 start het middagprogramma. Na ont-
vangst van de prins en prinses zullen, onder toeziend oog van onze eigen Raad 
van 11, weer diverse optredens plaatsvinden tijdens het SNATERFESTIVAL.  

Dit spektakel wordt begeleid door ons huisorkest “De Dolle Snaters” (ouders + 
oud leerlingen). De Raad van 11 vormt de jury en zal zich bezighouden met de 
puntenverdeling. Na alle optredens maken we een reuze polonaise richting ge-
meentehuis en gaan we via de Wyborgh weer terug naar school. Daar aangeko-
men sluiten we het festival af met de prijsuitreiking.    Z.O.Z. 

          

Nieuwsbrief 2018-2019: Nummer 12 

Agenda 
-Dinsdag  19 februari 
 -10-minutengesprekken 
-Vrijdag 1 maart 
 -Carnaval op school 
 -De volgende nieuwsbrief (12) wordt 
 verstuurd. 
 
Zet alvast in uw agenda: 
-Maandag 4 Maart t/m vrijdag 8 Maart 
 -Voorjaarsvakantie 
-Maandag 11 maart 
 -Hoofdluis controle 
 

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak “We hel-
pen elkaar” centraal. De week erop is dat: 
“We zijn zuinig op elkaars spullen” 
 

 
Bijlagen:   
-Brief schoolvoetbal 2019 (herhaling) 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/1e_Brief_schoolvoetbal_2019.pdf
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(vervolg Carnaval Dolschool De Brug) 

Hierbij worden onze prins en prinses geholpen door het prinsenpaar en het jeugd-
prinsenpaar van de Dolbotters. Om 14.45 uur begint voor iedereen de vakantie.  

We hopen er met zijn allen weer een knotsgekke dag van te maken. Ook ouders zijn 
deze middag van harte welkom. (We stellen het zeer op prijs dat jullie ook verkleed 
naar school komen, dit vergroot immers de feestvreugde)!       

Kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen ook verkleed meekomen, maar blijven deze middag 
onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. Deze dag zijn confetti, spuitbussen en 
speelgoed wapens NIET toegestaan,  
maar serpentines uiteraard WEL!                                                                                                                                                                                        

Namens het team en de activiteitencommissie, 

Alaaf! Alaaf! Alaaf! 

 
Uit de peutergroep 
Graag informeren wij u over de peuterplus opvang, speciaal voor kinderen vanaf 3 jaar 
op IKC de Brug. Deze peuterplusmiddagen bieden uw peuter een optimale voorberei-
ding op zijn of haar start op de basisschool. 
  
Nieuw op IKC De Brug: peuterplus middag voor peuters van 3 jaar en ouder 
Sinds kort kunnen peuters van 3 jaar en ouder op maandag,- dinsdag,- en donderdag-
middag op IKC de Brug terecht voor een aanbod speciaal voor de oudste peuters. Tij-
dens deze middagen nemen de peuters deel aan het middagprogramma in hun toe-
komstige kleutergroep en bij hun toekomstige leerkracht. Natuurlijk zijn de 
“tafelwerkjes” afgestemd op de ontwikkeling van de peuters. Op deze wijze worden de 
kinderen op speelse wijze voorbereid op hun start op de basisschool en wordt hun 
nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang optimaal gestimuleerd.  
Naast dit aanbod spelen al onze peuters inmiddels ook regelmatig mee op het leerplein 
van onze onderbouwgroepen, waar het spel in verschillende hoeken centraal staat. Wij 
werken binnen onze hele onderbouw rondom een gezamenlijk gekozen thema.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kleuters komen spullen kopen op de markt van de peutergroep.  
  Een mooi voorbeeld van de uitwisseling die we binnen ons IKC nu  

hebben tussen peuters en kleuters. 

 
Indien u gebruik wilt maken van deze peuterplus middagen, dan kunt u contact opne-
men met de afdeling Relatiebeheer. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30-
17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 0316-340079 of mail:  
info@zonnekinderen.nl. Via het Ouderportaal kunt u ook direct een wijziging aanvra-
gen.   
Met vriendelijke groet,  
Kinderopvang Zonnekinderen. Afdeling Relatiebeheer 
 

 

Jarigen 16 feb t/m  1 maart 

Feb. Jarigen Groep 

17 Flo Bosmann 5 

17 Alex Davtian  5 

17 Fee Leenders  3B 

17 Lotte Rosbag  3B 

18 Sabri Ouali  1-2C 

19 Jasmijn de Wijs  1-2B 

20 Maud Grob  8 

24 Suus Neelis  5 

28 Noah Kampschreur  6/7 

28 Esmee Witjes  7 

29 Mels Bosmann  7 

Mrt. Jarigen Groep 

1 
Amy Gerritzen 
Mayuri  

1-2B 

1 
Sophie Gerritzen 
Mayuri  

1-2B 

mailto:info@zonnekinderen.nl


III  

 

 
Ouderpanelgesprekken  

Met enige regelmaat namen wij in het verleden ‘oudertevredenheidsonderzoeken’ af, omdat we willen weten hoe 
u als ouders over ons IKC denkt. Wij gaan dit nu op een andere manier vorm te geven, omdat we bij de vragenlijs-
ten het gesprek missen om door te kunnen vragen. We willen graag weten waarom u ergens wel of niet tevreden 
over bent, zodat we het onderwijs aan uw kinderen voortdurend kunnen verbeteren.  

We gaan daarom ‘ouderpanelgesprekken’ te organiseren. In verschillende gesprekken met u willen we de kwaliteit 
van de school evalueren. Aangezien we niet met alle ouders diepgaand in gesprek kunnen gaan, nemen we inter-
views met een groep ouders af, die a-select (willekeurig) gekozen is. Door dit soort gesprekken, argumenten en 
zelfreflectie met ouders denken wij nog beter zicht op onze kwaliteit te krijgen. Onderwerpen die aan bod zullen 
komen tijdens de interviews zijn o.a. leefklimaat/welbevinden, leerklimaat, professionaliteit, communicatie met 
ouders, kinderen met specifieke zorg, imago en partnerschap. 

We organiseren twee avonden waarop we de gesprekken voeren. De eerste ronde gesprekken wordt gehouden op 
maandagavond 25 maart. De tweede ronde gesprekken vindt plaats op maandagavond 15 april. De aselect geko-
zen ouders voor de twee avonden ontvangen binnenkort een specifieke uitnodiging per mail met nadere informa-
tie. Ook zullen zij de uitnodiging persoonlijk per brief ontvangen. 

 

Dit traject wordt begeleid door onderwijsadviesbureau CPS Onderwijsontwikkeling en advies (www.cps.nl). CPS zal 
ook bovengenoemde bijeenkomsten begeleiden en (a-)selectie van ouders uitvoeren. Van alle bijeenkomsten wor-
den verslagen gemaakt die worden verwerkt tot een eindrapportage en aanbevelingen die we in de komende jaren 
zullen gebruiken om ons IKC nog verder te verbeteren. We hopen van harte dat u op deze manier mee wilt bouwen 
aan de kwaliteit van ons IKC in het belang van optimale ontwikkelingskansen van onze kinderen. 

Lerarentekort en vervanging bij ziekte  
Over het lerarentekort in het basisonderwijs wordt in de media en politiek veel gezegd en geschreven. De recente 
stakingen hadden salarisverhoging en werkdrukvermindering als inzet om onder andere het beroep aantrekkelijker 
te maken. De situatie wordt de komende jaren steeds nijpender. Nederland telt circa 6700 basisscholen. In 2020 
wordt een tekort verwacht van 4000 fte. Omdat veel leerkrachten parttime werken betekent dit het aantal van cir-
ca 5700 leerkrachten. Bij ongewijzigd beleid zal in 2025 het tekort oplopen naar 10.000 fte (circa 14000 leerkrach-
ten). In de Randstad zijn sommige scholen al overgegaan tot een 4-daagse lesweek en worden groepen regelmatig 
naar huis gestuurd, omdat er geen vervanging is bij ziekte. Een groep naar huis sturen heeft bij ons gelukkig nog 
niet plaatsgevonden, maar we houden er wel rekening mee dat dit gaat gebeuren.  
 
Wij zijn aangesloten bij PON (Personeelscluster Oost Nederland). PON is de organisatie waar alle invallers zijn on-
dergebracht en waar de aangesloten scholen in Oost Nederland hun vervanging bij ziekte kunnen regelen. Vorige 
week konden meerdere aanvragen bij PON niet worden ingevuld. Dit trof ook onze school. Op één dag was er geen 
vervanging en konden we dit met kunst –en vliegwerk zelf oplossen, de andere dagen werden vervuld door onze 
eigen collega’s (die op andere dagen werkten). 
 
Ook vorig schooljaar is het ook een aantal keer voorgekomen dat er geen vervanging was. Binnen ons schoolbe-
stuur hebben we de volgende beleidslijn afgesproken. Wanneer er geen vervanging bij ziekte is, lossen we dit de 
eerste dag zelf op door groepen samen te voegen of te schuiven met onderwijskundig personeel. Wanneer er op de 
tweede dag in deze groep ook geen vervanging bij ziekte is, maken we in de loop van de eerste dag een keuze. Of 
we lossen het nog één keer zelf op (als dit mogelijk en verantwoord is) of de kinderen van de betreffende groep kun-
nen op de tweede dag niet naar school komen. Als op de derde dag opnieuw geen vervanging is blijft de groep thuis. 
We laten dit via de mail en de klasbord (app) aan u weten. Tot slot is het advies om een plan-B te maken, in het ge-
val u uw kind thuis niet kunnen opvangen vanwege werk of andere verplichtingen.  
We hopen dat het niet zo ver hoeft te komen dat een groep niet naar school kan komen en we zullen ons uiterste 
best doen om dit te voorkomen. De realiteit is echter dat het verstandig is om hierop voorbereid te zijn.  
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De rode loper gaat uit!  
(periode van 16  februari 2019 tot en met 1 maart 2019)  
Iza Lubbers en Maxine van Anholt komen de komende periode over de rode loper naar de kleutergroep. We wen-
sen Iza en Maxine 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! 

 
 
 
 
 
 
 
Schoolreisjes 
Zoals u in een vorige nieuwsbrief en in onze jaarplanning al heeft kunnen lezen gaan we dit schooljaar weer op 
schoolreis. Dit zal gaan gebeuren op 6 juni a.s. Inmiddels zijn alle reisjes geboekt en is de bus geregeld. 
We krijgen als IKC/school geen middelen van de overheid om schoolreisjes te bekostigen. Een schoolreisje wordt 
altijd bekostigd door de ouders/verzorgers. Hieronder vindt u de prijzen van alle schoolreisjes.  Vanaf dit jaar kunt u 
het geld overmaken op rekening van de school  en hoeft u dit dus niet meer contant in een envelop te doen. Omdat 
de prijzen van de busreizen én de attractieparken gestegen zijn ten opzichte van twee jaar geleden, zijn we helaas 
genoodzaakt deze prijsstijgingen door te voeren in de prijs per schoolreisje.  

Alle kleutergroepen  gaan die dag naar ‘het land van Jan Klaassen’ in Braamt. De kosten voor de  busreis,  de  en-
tree  en  voor  een  smulpakket (frietje en drinken)  bedragen  €28,50 euro per kind.  
Wilt u dit bedrag voor vrijdag 24 mei overmaken op rekeningnummer:  
NL15RABO0162689446 t.n.v. Katholieke basisschool De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). 
Graag voornaam en achternaam vermelden. 

Groep 3A, 3B en groep 4 gaan met z’n allen naar de Julianatoren in Apeldoorn. De kosten van deze leuke,  
(hopelijk) zonnige en gezellige dag zijn €29,50 euro per kind.  Hierbij is een frietje, wat te drinken, een waterijsje en 
de busreis inbegrepen. Wilt u dit bedrag  voor vrijdag 24 mei overmaken op rekeningnummer:  
NL15RABO0162689446 t.n.v. Katholieke basisschool De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). 
Graag voornaam en achternaam vermelden. 

Groep 5 en 6  gaan naar attractiepark Toverland in Sevenum. Dit schoolreisje kost € 32,50 euro.  Hierbij is de bus-
reis en wat te eten en drinken inbegrepen. Wilt u dit bedrag voor vrijdag 24 mei overmaken op rekeningnummer:  
NL15RABO0162689446 t.n.v. Katholieke basisschool De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). 
Graag voornaam en achternaam vermelden. 

Tot slot gaan de groepen 6/7, 7 en 8 naar attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel. De kosten voor deze dag be-
dragen € 38,50 euro. Ook hierbij is eten/drinken en de busreis inbegrepen.  
Wilt u dit bedrag voor vrijdag 24 mei overmaken op rekeningnummer:  
NL15RABO0162689446 t.n.v. Katholieke basisschool De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). 
Graag voornaam en achternaam vermelden. 
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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 ou-
ders een laag besteedbaar inkomen hebben. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsni-
veau liggen. U kunt op school een folder met antwoordkaart 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 binnenlopen bij meester Stefan. 

 

Schoolvoetbal (herhaling bericht nieuwsbrief-10) 

Het duurt nog even, maar ook dit jaar doen we weer mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Het toernooi wordt jaar-
lijks 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 schoolvoetbaltoernooi 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) 

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

https://www.leergelddeliemers.nl/

