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Geachte ouders/verzorgers, 

Afgelopen week vierden we samen het sinterklaasfeest op school. We kijken 
terug op een super gezellige dag met de Sint en zijn pieten.  Ons IKC is inmiddels 
alweer in kerstsfeer omgetoverd. Op donderdag 19 december houden we onze 
kerstviering. Meer informatie daarover leest u hieronder.  
 
Kerstviering IKC De Brug 
De kerstviering zal zijn op donderdag 19 december van 17.00 tot 19.15 uur. 
Vanaf 16.45 uur gaan de deuren open en kunnen ouders de kinderen naar de 
klassen brengen voor een gezellig samen zijn. Dit jaar is de kerstviering alleen 
voor de kinderen. Volgend jaar zijn de ouders weer van harte welkom. 
(We voeren steeds een cyclus van twee jaar uit. Het ene 
jaar met ouders en het andere jaar zonder ouders.)    
  
De viering bestaat dit schooljaar uit twee delen: 
Eerst gaan we genieten van een heerlijk kerstbuffet. Ieder kind moet zelf voor 
een bord, beker en bestek voorzien van naam in een tasje zorgen. Ouders/
verzorgers mogen (samen met hun kinderen) hapjes maken. 
Er komt een inschrijflijst bij de klassen te hangen waarop u kunt aangeven welke 
hapjes ( voor-, hoofd- en nagerecht) u wilt maken. 
 
Daarna is er in de hal een viering rondom het kerstverhaal. 
De leerkrachten zullen deze viering verzorgen voor alle kinderen. 
 
Om 19:15 uur is het kerstfeest afgelopen en kunt u uw kind bij haar/zijn eigen 
groep weer ophalen.  
 
Peutergroep 
Ook de peuters mogen natuurlijk meedoen met het kerstfeest. We willen wel 
graag van u weten of uw peuter meedoet, zodat we onder andere rekening kun-
nen houden met het aantal plaatsen aan tafel. U kunt uw peuter inschrijven via 
de inschrijflijst die vanaf maandag bij het peuterlokaal komt te hangen. 
Ook bij het peuterlokaal komt tevens een hapjeslijst te hangen (net als bij de 
basisschool). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier ronde 2 tentoonstelling 
De bovenbouwgroepen hebben vorige week vrijdag atelier ronde 2 afgesloten 
met een tentoonstellingsmoment. Voor de onderbouwgroepen is dit woensdag 
a.s. (11 december) van 12.15 tot 12.45. 
 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 8 

Agenda 
 
-Donderdag 12 december 
 -Speelmobiel 
-Donderdag 19 december 
 -Speelmobiel 
 -Afscheid juf Lisette (alle kinderen) 
 -Kerstviering 17.00-19.15  
 (zie nadere informatie in deze 
 nieuwsbrief) 
-Vrijdag 20 december 
 -Afscheid juf Lisette (eigen groep) 
 -Kerstvakantie start om 12.00u 
 -Nieuwsbrief 9 wordt verstuurd 
 
 
Zet alvast in uw agenda 
-Ma. 23 dec. t/m  vr. 3 januari 
 -Kerstvakantie 
  

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We praten met elkaar als er iets is” cen-
traal. De week erop is dat: “Zeg ik stop, hou 
dan op!” 
 
Bijlagen:   
-geen 
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Afscheid juf Lisette 
Zoals u weet neemt juf Lisette binnenkort afscheid van ons IKC om van haar welver-
diende pensioen te gaan genieten. Op donderdag 19 december  zal juf Lisette afscheid 
nemen van alle kinderen binnen ons IKC. Op vrijdag 20 december doet ze dit in haar 
eigen groep. Ook zullen we als team van IKC De Brug afscheid nemen van juf Lisette, we 
laten haar uiteraard niet zomaar gaan! 
 
Vervanging juf Lisette 
Na de kerstvakantie zal juf Eliza Weijers binnen ons IKC starten in groep 4A. Juf Eliza is 
een oude bekende van ons IKC. Vorig schooljaar heeft zij de vervanging van juf Saskia 
Jansen tijdens haar zwangerschapsverlof vervuld (ook in groep 4). We zijn blij dat we de 
ontstane vacature met juf Eliza kunnen vervullen en wensen haar super veel plezier 
binnen ons IKC! Juf Eliza stelt zich hieronder nog eens aan u voor. 
  
Graag wil ik me even voorstellen......mijn naam is Eliza Weijers. Ik ben 33 jaar, getrouwd 
met Jeroen en moeder van twee prachtige kinderen. Mara is alweer 5 jaar en zit in 
groep 2. Onze jongste Nathan is 2 jaar en lekker ondernemend. Samen wonen we in 
Loo. Inmiddels ben ik alweer bijna 11 jaar werkzaam als leerkracht in het basisonder-
wijs. Afgelopen jaar heb ik al op De Brug gewerkt in groep 4 (vervanging juf Saskia Jan-
sen). Daarvoor ben ik drie jaar juf geweest van groep 3/4 op een basisschool in Arnhem. 
Ook ben ik werkzaam geweest op een Daltonschool in Doorwerth. Ik kijk er erg naar uit 
om weer te starten op de Brug. Woensdag 18 december kom ik langs om alvast kennis 
te maken met de kinderen. U kunt me na de kerstvakantie vinden in groep 4A op don-
derdag en vrijdag. Tot dan!  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Exit’ interview ouders van groep 8 2018-2019 

Sinds enkele jaren nemen wij bij de ouders van de afscheidnemende kinderen in groep 8 
een zogenaamd exit interview af. Wij vinden het erg belangrijk om van u als ouder/
verzorger te weten hoe u terugkijkt op het onderwijs dat wij de afgelopen jaren aan uw 
zoon/dochter hebben gegeven . Wat vond u goed gaan, wat kon wellicht beter?  We 
maken daarbij gebruik van een online vragenlijst om de betreffende ouders hierover te 
bevragen. Inmiddels is de uitslag van dit interview bekend. Hierover willen wij u natuur-
lijk terugkoppeling geven. Dat doen we door middel van o.a. de factsheet op de volgen-
de pagina. 
 
 
 
 
 

Jarigen 6 dec. t/m 20 dec.. 

Dec Jarigen Groep 

9 Thimon Reijmer 7 

10 Sem Berendsen  4A 

11 Kylan van Mierlo  4B 

14 Thirza Ekkelboom  4A 

15 Arla Hadziomerovic  4B 

16 Emma van Hattum  8 

18 Tess de Bruin  3 

18 Lucas Gerritzen  5 

29 Ro-énshka Fernando 6 
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Exit interview 

Factsheet Exit interview groep 8 ouders 2018-2019 
Periode van afname 

Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 13 juli 2019 tot 31 augustus 2019 
 

Aantal respondenten 
Totaal aantal respondenten 31 

Aantal afgerond 17 
Responspercentage 55% 

 
Waardering van het responspercentage 

Een respons tot 16% Erg laag 
Een respons tussen 16% en 34% Laag 

Een respons tussen 34% en 50% Voldoende 
Een respons tussen 50% en 70% Goed 

Een respons boven 70% Uitstekend 
 

Waardering van de scores 
Een score tot 2,50 Onvoldoende 

Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) 
Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende 

Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 
Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed 

Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend 
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Lerarentekort 

De afgelopen twee jaar werd er in het basisonderwijs een aantal maal gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden 
voor de huidige leerkrachten en om hiermee ook het lerarentekort aan te pakken. Een beter salaris en minder 
werkdruk maakt het beroep immers aantrekkelijker. Het lerarentekort neemt in de nabije toekomst ernstige vor-
men aan. De verwachting is dat er in Nederland in 2028 een tekort zal zijn van 14000 leerkrachten. Nederland telt 
ongeveer 6700 basisscholen. In 2024 zal er in onze regio een structureel tekort aan leerkrachten zijn van 6 à 7% in 
de vaste formatie van scholen. 

Het is nu al goed merkbaar dat er te weinig leerkrachten zijn. We zijn aangesloten bij PON (Personeelscluster Oost 
Nederland) dat de vervanging regelt voor veel scholen in onze regio bij ziekte van leerkrachten. Maar er zijn inmid-
dels te weinig invalkrachten beschikbaar om aan de vervangingsvraag van scholen te kunnen voldoen. Steeds vaker 
moeten we met kunst en vliegwerk zelf een oplossing vinden.  

We zoeken dan in eerste instantie altijd in het eigen team een oplossing, bijvoorbeeld door een collega, die partti-
me werkt, te vragen om te komen werken. Maar ziekmeldingen dienen zich vrijwel altijd op korte termijn aan, dus 
dit lukt lang niet altijd. Een noodgreep, die we dan kunnen toepassen, is om de betreffende groep op te splitsen 
over andere groepen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van onderwijs in deze groepen, zeker als de situatie lan-
ger dan een dag duurt. En dat laatste is iets waar we niet voor kiezen.  

Waarom al deze uitleg? We willen u erop voorbereiden dat de kans, dat wij een groep thuis moeten laten bij ziekte 
van de eigen leerkracht, de komende tijd steeds groter wordt. Dat is voor ons net zo vervelend als voor u, maar 
helaas hebben wij dan geen andere keuze. Wij hopen op uw begrip, maar adviseren u ook om vanaf nu alvast een 
alternatief voor de opvang van uw kind te organiseren mocht deze situatie zich onverhoopt gaan voordoen. 

 

De rode loper gaat uit! (periode van 6 december tot en met 20 december) 

Deniz Okkay start de komende periode in groep 1/2. We wensen hem natuurlijk een leerzame tijd én heel veel ple-
zier bij ons op de basisschool. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 


