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Geachte ouders/verzorgers, 

Wat een heerlijk kerstdiner hebben we gisteravond gehad in alle groepen. De 
kinderen en wij vonden het heerlijk. Dank aan alle ouders en kinderen die de 
lekkere hapjes hebben klaargemaakt. Na het diner heeft het team het kerstver-
haal voor de kinderen verteld en uitgebeeld door middel van een ‘tableau vi-
vant’. Hieronder vindt u wat foto’s om nog een beetje te kunnen meegenieten. 
Gisteren en vandaag stond tevens in het teken van het afscheid van onze juf 
Lisette. Elke groep had iets voorbereid.  Toneel, liedjes, gedichtjes, tekeningen. 
Juf Lisette heeft enorm genoten van al het moois! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De rode loper gaat uit! (periode van 21 december tot en met 17 januari) 

Evie Wieleman start de komende periode in groep 1/2. We wensen haar natuur-
lijk een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op de basisschool.  
 
 In de peutergroep starten de komende periode Yara Diepenbroek, Romy Joos-
ten, Evie Bouwman en Sepp Gerritzen. 
Ook voor deze kinderen én hun ouders geldt natuurlijk  de rode lopen én het 
warme welkom. 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 9 

Agenda 
 
-Maandag  23 dec. t/m vrijdag 3 jan. 
 -Kerstvakantie 
-Dinsdag 24 december 
 -sfeervolle kerstviering in de  
 St.Werenfriduskerk te Westervoort 
-Maandag 6 januari 
 -Luizencontrole op school 
-Vrijdag 17 januari 
 -Peutergym 
 -Nieuwsbrief 10 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-Woensdag 22 januari 
 -Nationaal voorleesontbijt 
  

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ In de klas, in de hal, zachtjes praten overal” 
centraal. De week erop is dat: “Wie rent hier-
binnen moet opnieuw beginnen!” 
 
Bijlagen:   
-Verslag ouderpanelgesprekken 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Verslag__Narrare_-_IKC_De_Brug_.pdf
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Ouderpanelgesprekken 
Zoals u weet  zijn er voor de zomervakantie twee rondes ouderpanelgesprekken ge-
voerd met een a-select gekozen groep ouders over verschillende deelthema’s. Deze 
panelgesprekken zijn bedoeld als een andere manier om kwaliteitsonderzoek te doen.  
Met de input van de twee avonden zijn we met de MR en het team aan de slag geweest 
om een prioritering te maken. 
Omdat de uiteindelijke verslaglegging in handen was van een externe partij hebben we 
helaas erg lang moeten wachten tot er uiteindelijk een verslag kwam. Gelukkig is er in-
middels wel een definitief verslag binnen die we als bijlage bij deze nieuwsbrief mee-
sturen, zodat u op de hoogte bent. Met excuses dus dat dit zo lang geduurd heeft. De 
genoemde punten zijn overigens wel verwerkt in ons schoolplan en jaarplan, dus ze zijn 
opgenomen in onze beleidsontwikkeling. 
 
Nieuws uit de peutergroep 
Peutergym 
Klimmen, klauteren, rollen, springen, balanceren, gooien, vangen, lekker bewegen en 
vooral heel veel plezier maken!  
De komende weken wordt er peutergym gegeven door de sportcoach van Zonnekin-
deren, Tom Bisselink. De peutergym start elke keer om 8.30u en duurt tot ongeveer 
9.30u. Deelname is geheel gratis en voor iedereen! (dus ook wanneer uw peuter niet op 
vrijdag naar onze peutergroep gaat/wellicht nog helemaal niet naar de peuteropvang 
komt mag u/opa/oma samen met uw peuter komen) Data peutergym: vrijdag 17, 24 en 
31 januari.  

  
Kerstviering St. Werenfridus 
Dinsdag 24 december 19.00 uur is er weer een sfeervolle kerstviering in de St. Weren-
friduskerk te Westervoort. Het thema is ‘Samen naar de stal’ 
De voorganger is Elly Lemmen en deze familieviering wordt muzikaal ondersteunt door 
het koor en combo van Ojeekaawee &  kinderen van IKC de Brug o.l.v. Willem Jan 
Schuurman. 
 
KOM JIJ OOK? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarigen 21dec. t/m 17 jan. 

Dec Jarigen Groep 

29 Ro-énshka Fernando 6 

Jan Jarigen Groep 

3 Emma Bonte  1-2B 

4 Chris van 't Sant  5 

5 Nika Dekker  7/8 

5 Abdulrahman Kaied  3 

5 Sara Zahti  6 

8 Wessel Bouwman  5 

9 Jim van Winsen  1-2C 

16 Lynn van Onna  3 

16 Ronin Polman  7 
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Staking? 
In januari hebben de onderwijsbonden een tweedaagse staking aangekondigd op donderdag 30– en vrijdag 31 ja-
nuari. Binnen ons team zullen we na de kerstvakantie een besluit maken of wij aan deze staking zullen deelnemen. 
Uiteraard wordt u daar zo snel mogelijk over ingelicht. 

 
Vervanging juf Lisette (herhaling bericht nieuwsbrief 8) 
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 onderne-
mend. 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 Jansen). 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 donderdag en vrijdag. Tot 
dan!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lerarentekort (herhaling bericht nieuwsbrief  8) 

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 
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Namens het team van IKC De Brug wens ik u  fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020! 

 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 


