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Geachte ouders/verzorgers, 

Wat hebben de kinderen (en wij) kunnen genieten van  de schoolreisjes. Via de 
klasbord app heeft u als het goed is ook een klein beetje kunnen meegenieten!  

Dinsdag heeft het team, zoals op de jaarkalender staat, een studiedag. De kin-
deren zijn dan vrij. Een extra lang Pinksterweekend dus voor hen. 

 

Formatie 2019-2020 

Hieronder vindt u de personele bezetting  per groep voor het schooljaar 2019-
2020 op een rijtje.  

  *De huidige groep 3a wordt groep 4a. De huidige groep 3b wordt groep 4b 

Onderwijsondersteuning 

De formatieve ruimte voor onderwijsondersteuning door onze onderwijsassis-
tenten blijven we (uiteraard) behouden in zowel de onderbouw als de boven-
bouw. We gaan hier nog 0,6 fte (3 dagen)  onderwijsassistentie aan toevoegen.   
Daarnaast ontstaat er nog vacatureruimte door o.a. wijzigingen in werktijdsfac-
toren van onze huidige onderwijsassistenten.  

Door die wijzigingen én uitbreiding voor wat betreft onderwijsondersteuning 
zijn we nog bezig met de invulling van de vacatureruimte onderwijsassistentie. 
We zullen u hierover nader inlichten wanneer er meer over bekend is.  

Juf Saskia Boone zal als onderwijsassistent bovenbouw iets meer dan nu verbon-
den zijn aan de combinatiegroep 7/8. In die groep zal zij vier dagdelen onder-
steunen.  
Juf Anje vervangt, net als dit schooljaar, op donderdag in verschillende groepen, 
zodat de leerkrachten van de betreffende groepen o.a. administratieve klussen 
kunnen doen. 

         Z.O.Z. 

          

Nieuwsbrief 2018-2019: Nummer 18 

Agenda 
-Maandag 10 juni 
 -Pinksteren 
-Dinsdag 11 juni 
 -Studiedag team (kinderen vrij) 
-Woensdag 12 juni 
 -Opening themaweken Engels 
 (zie informatie in deze nieuwsbrief) 
-Vrijdag 14 juni 
 -Rapport gaat mee 
-Vrijdag 21 juni 
 -Nieuwsbrief-19 wordt verstuurd 
 
 

Zet alvast in uw agenda: 
-Donderdag 20 juni; afscheidsreceptie juf 
Anneke (zie informatie in deze nieuwsbrief) 
-Maandag 24 juni 
 -10-minutengesprekken 1 t/m 6 (op 
 verzoek) en groep 7 . 
-Donderdag 27 juni 
 -10-minutengesprekken 1 t/m 6 (op 
 verzoek) en groep 7 . 
-Donderdag 4 juli; halvieringen en high tea 
(afsluiting themaweken Engels, zie informa-
tie in deze nieuwsbrief) 
 
 

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

 

 

 

 

 

Groep Ma Di Wo Do Vr 

1-2A Juf Manon Juf Manon Juf Karien Juf Karien Juf Karien 

1-2B Juf Nienke 

 

Juf Nienke 

 

juf Nienke Juf Nienke 

 

Juf Nienke 

1-2C juf  Janine juf  Janine juf  Janine Juf Linda Saat Juf Linda Saat 

3 Juf Linda 

Tiemes 

Juf Linda 

Tiemes 

Juf Hanna 

Christen 

Juf Linda 

Tiemes 

Juf Linda  

Tiemes 

4a* juf  Saskia juf  Saskia juf Saskia Juf Lisette Juf Lisette 

4b* juf  Maaike juf  Maaike juf  Diana juf  Maaike juf Diana 

5 Juf Sanne Juf Sanne Juf Sanne Juf Sanne Juf Sanne 

6 Juf Anje Juf Anje Meester 

Willem Jan 

Meester  

Willem Jan 

Meester  

Willem Jan 

7 juf Maicke Juf Maicke Juf Wieneke Juf Wieneke Juf Wieneke 

7/8 Juf Nancy juf Nancy juf Nancy Juf Nancy Juf Nancy 

8 Juf Marcia Juf Marcia Meester 

Sander 

Meester  

Sander 

Meester  

Sander 
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Formatie 2019-2020 (vervolg) 

Schoolleiding en IB 

Meester Stefan is in de regel op maandag, dinsdag en donderdag en vrijdag op school 
aanwezig.  Onze coördinator onderbouw, juf Linda Tiemes, is van maandag t/m vrijdag 
op school aanwezig. Zij heeft op woensdag haar ambulante dag en wordt dan vervan-
gen door juf Hanna Christen.  De bovenbouwcoördinator, juf Marcia, is in de regel op 
maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen aanwezig.   

Juf Marcia  is naast bouwcoördinator, tevens leerkracht groep 8, IB-er bovenbouw,  ge-
dragsspecialist en beeldcoach. 

De onderbouw IB-er, juf Hanna Christen, is op dinsdag, woensdag en donderdag op 
school. Op woensdag vervangt zij juf Linda Tiemes i.v.m. haar ambulante taken als on-
derbouw coördinator. 

 

Rots en water training 
Ook volgend schooljaar zetten we weer in op de rots en watertraining. Juf Marcia 
(groep 8)  zal deze training geven in alle bovenbouwgroepen. Juf Nienke (groep 1-2B) 
en juf Linda Tiemes (groep 3) doen dit in de onderbouwgroepen. 

 

Onderwijs ondersteunend personeel 
Gerard Willemsen is onze conciërge op di-wo-vr. John van Looijengoed is conciërge op 
maandag- en donderdagmorgen. Brigit Meijsing werkt op dinsdag en donderdagmorgen 
als administratief medewerker op ons IKC. 

 

Themaweken 2019 

Komende weken staan in het teken van een schoolbreed thema. Dit keer staan de  
themaweken in het teken van Engels. In 2016 behaalde onze school het eerste deel van 
het zogenaamde ‘Earlybird’ certificaat. ‘Earlybird’ heeft kwaliteitsbeleid ontwikkeld om 
de Engelse activiteiten en lessen een stevige basis te geven. Op 26 juni 2018 vond er 
een visitatie plaats door Early Bird om het kwaliteitskeurmerk uiteindelijk te kunnen 
afgeven.  Dat is toen goed gelukt en we  mogen onszelf dus officieel ‘Early Birdschool’ 
noemen.  

‘Birdy’ is de handpop/vogel die in de onderbouw gebruikt wordt tijdens de Engelse les. 
Gedurende de themaweken zullen we toewerken naar de verjaardag van ‘Birdy’. Als 
team openen we onze themaweken woensdag a.s. om 8.30u op het schoolplein. We 
zullen dan tevens het officiële Early Bird bordje onthullen. U bent daarbij van harte uit-
genodigd.  
De kinderen van de kleutergroepen mogen die morgen gewoon tijdens de inlooptijd 
(8.20-8.30) gebracht worden, zodat we zeker weten dat iedereen er is. Om half negen 
komen de kleuters met hun juf naar buiten om de opening mee te maken. De kinderen 
van alle andere groepen mogen die morgen op het schoolplein wachten tot de opening 
om 8.30u begint. Er is dus geen inloop die ochtend. 

 

De afsluiting van onze themaweken zal zijn in de laatste week voor de zomervakantie, 
op donderdag 4 juli. ‘s Morgens zijn er dan halvieringen voor de verschillende groepen. 
Het rooster van die halviering vindt u op de volgende bladzijde. 

 

 

 

Jarigen 8 juni t/m 21 juni 

Jun Jarigen Groep 

8 Djaydi Jansen  4 

8 Bente van Mierlo  5 

9 Emma Kuipers  6/7 

9 Noah Leenders  1-2B 

9 Delena de Lorijn  4 

13 Rik Maandag  7 

13 Estelle Wiegerinck  6 

14 Jade Aalders  1-2B 

16 Azra Pusmaz  8 

17 Sem Vleeming  1-2C 

18 Alicia de Vries  8 

19 Lianne Hamer  5 

20 Nick van der Zwan  6 

21 Levi Kampschreur  3A 
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Tevens zullen we ’s middags een ‘High tea’ organiseren. Er komen binnenkort lijsten te hangen bij de lokalen met 
typisch Engelse hapjes én aantallen erachter. We vragen de ouders om in te tekenen op die lijsten om een aantal 
hapjes te maken.  Mocht u /uw kind zelf nog een leuk ander typisch Engels hapje weten wat niet op die lijsten staat, 
dan is daar natuurlijk ook ruimte voor. 

 
De halviering op 4 juli is in 3 blokken verdeeld met gemixte groepen:  
-8:45 - 9:30 uur: 1/2B - 3B - 6 - peutergroep;  
-9:45 - 10:30 uur: 1/2A - 3A - 5 - 7;  
-10:45 - 11:30 uur: 1/2C - 4 - 6/7. 
U bent bij de halviering van uw zoon of dochter natuurlijk van harte uitgenodigd! 

 

Doorschuifmiddag 
Op woensdag 26 juni 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 pro-
gramma staat. 

 

Afscheid Juf Anneke (herhaling) 

Hierbij nodigen wij u uit om op donderdag 20 juni aanstaande samen afscheid te nemen van ‘onze’ juf Anneke. Zij 
werkt al vanaf mei 1989 op IKC De Brug, toen nog De Werenfridusschool.  

Van groepsleerkracht, locatiecoördinator tot bouwcoördinator en intern begeleider, Anneke draaide haar hand er 
niet voor om. Ze heeft met ontzettend veel kennis en kunde, maar bovenal ook liefde, passie en plezier bij ons op 
De Brug gewerkt. Anneke gaat met ingang van volgend schooljaar genieten van haar welverdiende pensioen. Wij 
zullen haar binnen ons team dan ook enorm gaan missen, en willen haar niet zomaar laten gaan. 

De receptie waarvoor u uitgenodigd bent, is op 20 juni van 15:00 uur tot 16:30 uur op IKC De Brug. Schoolstraat 7, 
6931 DV Westervoort. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vakantierooster 2019-2020 (herhaling) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Studiedagen voor het team zijn nog niet bekend. Deze vrije dagen voor de kinderen worden bekend gemaakt op de jaarkalender 2019-2020. Die gaat aan het 
begin van het schooljaar 2019-2020 weer mee.  

Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019 

Kerstvakantie * 23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaar 

(incl. Carnaval) 

24-02-2020 t/m 28-02-2020 

Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag 

10-04-2020 en 13-04-2020 

Meivakantie * (incl. Konings-
dag en Bevrijdingsdag ) 

27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020 

2e Pinksterdag 01-06-2020 

Zomervakantie * 13-07-2020 t/m 21-08-2020 
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Sponsorloop opbrengst 
Zoals u weet hebben we op vrijdagavond 10 mei onze sponsorloop gehouden. De totale opbrengst van de sponsor-
loop was maarliefst €4169,73. Een prachtige opbrengst dus. Veel dank aan alle kinderen die zo hun best hebben 
gedaan! 
De helft van het geld gaat naar stichting ALS (goed doel gekozen door onze leerlingenraad) en de helft wordt be-
steed aan materialen voor het schoolplein. Onze leerlingenraad beslist hierin mee. Zo hebben zij er bijvoorbeeld al 
voor gezorgd dat we nu twee prachtige goals met opdruk hebben in de voetbalkooi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


