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Geachte ouders/verzorgers, 

Gisteren was de dag van het afscheid van ‘onze’ juf Anneke. Zij heeft enorm ge-
noten van de prachtige liedjes, versjes van de kinderen en collega’s. Een dag die 
haar en ons lang zal bijblijven. Hieronder vindt u een kleine foto impressie. Me-
de namens Anneke, heel erg bedankt voor deze ontroerende, mooie dag. 

 Aankomst Anneke en Stefan Buurman met  Buurman en Buurman in hun mini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Z.O.Z. 

          

Nieuwsbrief 2018-2019: Nummer 19 

Agenda 
 
-Maandag 24 juni 
 -10-minutengesprekken 1 t/m 6 (op 
 verzoek) en groep 7  
-Woensdag 26 juni 
 -Doorschuifmoment groepen 
 (schooljaar 2019-2020) 
-Donderdag 27 juni 
 -10-minutengesprekken groep 7 
-Vrijdag 28 juni 
 -Musical groep 8 voor opa’s en 
 oma’s (van groep 8 leerlingen) 
-Maandag 1 juli 
 -Musical groep 8 voor de kinderen 
 van ons IKC 
-Dinsdag 2 juli 
 -Afscheidsdag en avond groep 8 
-Donderdag 4 juli; halvieringen en high tea 
(afsluiting themaweken Engels, zie informa-
tie in deze nieuwsbrief) 
-Vrijdag 5 juli 
 -Nieuwsbrief-20 wordt verstuurd 
 -Zomervakantie start om 12.00u 
 

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak “we pra-
ten met elkaar als er iets is” centraal. De 
week erop is dat “Zeg ik stop, hou dan op!” 
 
Bijlagen:  
-geen 
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Doorschuifmorgen 
Op woensdag 26 juni  (aanstaande woensdag dus) zullen de kinderen vast een uurtje 
‘doorschuiven’ naar hun meester/juf voor volgend schooljaar. Zo kunnen ze vast  
kennismaken en leren ze al een beetje wat er in het nieuwe leerjaar allemaal op het 
programma staat. Het doorschuifmoment staat gepland van 8.30u tot de ochtendpauze 
(10.15u).  

De kinderen kunnen gebracht worden in de groepsruimte waar zij volgend schooljaar 
ook zullen zitten. De namen van de groepen staan op de deuren. Er zijn wel enkele wij-
zigingen in de verdeling van de groepsruimtes. Hieronder vindt u ze op een rijtje. 
-De huidige groep 6/7 neemt volgend schooljaar als groep 7/8 plaats in het lokaal van 
de huidige groep 7.  
-De huidige groep 6 neemt volgend schooljaar als groep 7 plaats in het lokaal van de 
huidige groep 6/7.  
-De huidige groep 3b neemt volgend schooljaar als groep 4b plaats in de groepsruimte 
van de huidige groep 5.  
-De kinderen van de huidige groep 4 nemen plaats in de groepsruimte van de huidige 
groep 3b (het extra lokaal wat op het plein staat). 
Alle andere groepen schuiven gewoon door naar de volgende groep en nemen dan ook 
plaats in de groepsruimte zoals die al op de bordjes  bij de lokalen staan . 

 
Het is de bedoeling dat de kinderen woensdagmorgen gebracht worden bij de groeps-
ruimte waar ze volgend schooljaar zullen zitten, zodat zij daar meteen kunnen starten 
met (een van) de leerkracht (en) waar ze volgend schooljaar ook bij zitten.  

 

Themaweken 2019 (herhaling nieuwsbrief 18) 

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 hebben we onze themaweken vorige week woensdag geopend. Ook hangt inmid-
dels het officiële Early bird bordje op onze gevel.  

 

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 hieronder op een rijtje. 

 

Tevens zullen we ’s middags een ‘High tea’ organiseren. Er hangen inmiddels lijsten 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 na-
tuurlijk ook ruimte voor. 

 

Jarigen 22 juni t/m 5 juli 

Jun Jarigen Groep 

22 Mae Jansen  3B 

23 Cas Hermsen  3A 

24 Mila van Erve  5 

25 Saar Berndsen  4 

25 Rens Valk  7 

27 Emmely Schapink  1-2B 

29 Milan van den Brink  1-2C 

29 Cecil van den Oord  6/7 

29 Finn Rutten  3A 

30 Isa den Braven  5 

30 Levi Teunissen 4 

Jul Jarigen Groep 

1 Dilano Javanmiri  1-2A 

3 Boaz Hermsen  1-2C 

4 Senn van Erve  4 
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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! 
 
Ouderpanelgesprekken 
Zoals u weet zijn er de afgelopen maanden twee ouderpanelgespreksavonden georganiseerd. Tijdens deze avonden 
is er veel input opgehaald bij een ‘at random’ geselecteerde oudergroep over de onderstaande deelthema’s. 
 
Inmiddels is er een eerste terugkoppeling gekomen vanuit CPS (het bureau wat ons tijdens dit traject begeleidt). 
Deze eerste terugkoppeling bestaat enkel uit een opsomming van alle uitspraken die gedaan zijn bij de verschillen-
de thematafels. Omdat we dit eerste terugkoppelingsverslag erg laat hebben gekregen en wij echt zorgvuldig willen 
omgaan met de gegeven input, is het de bedoeling dat we met het team en onze MR direct na de zomervakantie 
gaan bepalen met welke punten we aan de slag gaan. Pas daarna zal er een eindverslag opgesteld worden door 
CPS. Een uitgebreide terugkoppeling naar alle ouders/verzorgers laat dus vanuit zorgvuldigheid nog even op zich 
wachten. Wij hopen op uw begrip hiervoor.  
 
Musical en afscheidsavond groep 8  

Op dinsdagavond 2 juli zal groep 8 de afscheidsmusical “De feestplaneet!” spelen voor hun ouders en broers en 
zussen die niet bij ons op school zitten. Volgende week vrijdagmiddag 28 juni speelt groep 8 de musical alvast voor 
hun opa’s en oma’s en maandag 1 juli krijgen alle kinderen van ons IKC de musical te zien. 

 Naast de musical zal er dinsdagavond 2 juli ook afscheid genomen worden van deze kinderen, volgend schooljaar 
starten zij namelijk op het Voortgezet Onderwijs. We wensen alle kinderen van groep 8 een spetterende afscheids-
dag en avond!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode loper gaat uit!  

(periode van 22 juni tot en met 5 juli)  

Lucas Gorel, Kendrick Pelgrom en Milan van Aggelen komen de komende periode over de rode loper naar de  
kleutergroep. We wensen hen 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! 
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Vakantierooster 2019-2020 (herhaling nieuwsbrief-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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. 
 
Formatie 2019-2020 (herhaling nieuwsbrief-18, onderwijsassistentie bijgewerkt) 

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 

 

 

 

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 

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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Onderwijsondersteuning 

De formatieve ruimte voor onderwijsondersteuning door onze onderwijsassistenten blijven we (uiteraard) behou-
den in zowel de onderbouw als de bovenbouw, er komen zelfs enkele dagdelen ondersteuning bij. Daarnaast ont-
staat er nog vacatureruimte door o.a. wijzigingen in werktijdsfactoren van onze huidige onderwijsassistenten.  Door 
die wijzigingen én uitbreiding voor wat betreft onderwijsondersteuning zijn we druk bezig geweest om de ontstane 
vacatureruimte in te vullen. We kunnen u melden dat dit inmiddels gelukt is.  

De invulling ziet er als volgt uit: 
-Juf Saskia Boone blijft gewoon de hele week werkzaam, zoals dat nu ook al het geval is.  Zij zal als onderwijsassis-
tent bovenbouw iets meer dan nu verbonden zijn aan de combinatiegroep 7/8. In die groep zal zij vier dagdelen 
ondersteunen.  
-Juf Agnes Janssen gaat iets minder werken. Zij werkt op dit ogenblik 3 hele dagen, maar wil iets minder werken en 
zal volgend schooljaar 2,5 dag werkzaam zijn binnen ons IKC. 
-Juf Iris van Balken werkte, naast haar rol als pedagogisch medewerkster, 2 dagdelen binnen de basisschool als on-
derwijsassistent in groep 1-2. Zij stopt met ingang van volgend schooljaar met haar werkzaamheden als onderwijs-
assistent. Zij gaat beginnen met een studie en heeft daardoor geen ruimte meer voor haar werkzaamheden binnen 
de basisschool. Gelukkig blijft juf Iris wel gewoon een vertrouwd gezicht in onze peutergroep. 
-Juf Chantal Everts komt ons team versterken gedurende drie hele dagen 
-Juf Nikki Vermeulen komt ons team versterken gedurende drie hele dagen 

Al met al kunnen we dus melden, dat we er voor 4,5 dag per week onderwijsassistentie bij krijgen ten opzichte van 
het huidige formatiejaar. Daar zijn we erg blij mee. Juf Chantal en juf Nikki stellen zich hieronder aan u voor. Wij 
bedanken juf Iris voor haar verrichte werk als onderwijsassistent in onze groepen 1-2 en wensen haar natuurlijk 
veel succes met haar studieplannen én haar werkzaamheden binnen onze peutergroep. 

Juf Anje vervangt overigens, net als dit schooljaar, op donderdag in verschillende groepen, zodat de leerkrachten 
van de betreffende groepen o.a. administratieve klussen kunnen doen. 

 

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 ambulan-
te dag en wordt dan vervangen 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,  gedragsspecialist en beeld-
coach. 

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 onderbouw 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 onderbouwgroe-
pen. 

 

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

Ik wil mij graag even voorstellen. Ik ben Niki Vermeulen, 27 jaar oud en woonachtig in Westervoort. Ik heb een 
partner en een zoon van 1,5 jaar. Mijn hobby’s zijn tekenen, lange wandelingen maken met onze hond Novah en 
leuke dingen doen met mijn gezin. Ik ben inmiddels acht jaar werkzaam in het  onderwijs, waarvan het laatste jaar 
als onderwijsassistent in het VSO. Als kind heb ik zelf ook op “De Brug” gezeten. Nu word ik dus zelf juf bij jullie op 
school, ik ga drie dagen werken als onderwijsassistent. Ik heb er super veel zin in! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Even voorstellen….Chantal Everts 

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Chantal Everts en ik ben 41 jaar. Trotse moeder van 2 kinderen. Stan 
15 jaar en Lotte van 12. Vanaf het nieuwe schooljaar ga ik het team van IKC de Brug ondersteunen als onderwijsas-
sistente. Na jaren werkzaam te zijn geweest in allerlei commerciële functies ben ik door vrijwilligerswerk op de ba-
sisschool van mijn kinderen in aanraking gekomen met het beroep onderwijsassistente. Ik heb mijn passie gevon-
den. Elke dag ga ik met veel plezier naar mijn werk. 

Mocht ik naast mijn werk, kinderen en huishouden nog tijd over hebben dan vind ik het fijn om met vriendinnen 
concerten of het theater te bezoeken. Daarnaast vind ik het heerlijk om een goed boek te lezen.  

Ik heb erg veel zin om bij jullie op school te gaan werken en zie jullie graag na de zomervakantie.  

Voor nu allemaal een fijne, prettige en welverdiende zomervakantie! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Chantal Everts 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


