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Geachte ouders/verzorgers, 

Vorige week woensdag werd het jaarlijkse voorleesontbijt weer gehouden.  
Dank aan alle ouders van de activiteitencommissie die ons hierbij wederom ge-
holpen hebben!   
 

Terugblik staking 

De Afgelopen twee dagen is er gestaakt. Gistenmorgen hebben we gezamenlijk 
met alle scholen van Innerwaard een bijeenkomst georganiseerd waarin we sa-
men optrokken om na te denken over mogelijke deeloplossingen voor dé grote 
en urgente uitdaging in het onderwijs, namelijk het lerarentekort. Daarvoor kun-
nen en willen we onze ogen niet sluiten. In het westen van het land is de nood op 
dit ogenblik nóg hoger dan hier, De drie steden – Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag – presenteerden afgelopen week hun noodplannen aan Onderwijsminister 
Arie Slob, die 9 miljoen (incidenteel geld) vrijmaakt voor de 5 grote steden om 
de begeleiding van zogenaamde zij-instromers vorm te geven.  
Langzaam aan worden we ook in deze regio steeds meer geconfronteerd met de 
gevolgen van de tekorten. Iedere ochtend kijk ik als directeur voor zevenen met 
angst en beven naar mijn telefoon of er nog iemand ziek is. Aan ziek zijn is uiter-
aard helemaal niets te doen, maar gevolg is zeker in deze periode van griepgol-
ven dat een vervangingsverzoek op die korte termijn echt niet meer vervuld kan 
worden, kinderen soms dus naar huis gestuurd moeten worden enz. enz.  
Zorgelijk dus! 
 
Petitie 
Naast ons initiatief om ook de hand in eigen boezem te steken en na te denken 
over anders organiseren in ons onderwijs zijn structurele investeringen in het 
mooiste en misschien ook wel het belangrijkste (kinderen zijn immers de toe-
komst) vak van de wereld onmisbaar. Daarom hebben we samen met de  
Westervoortse Innerwaard IKC’s tevens een petitie opgesteld en ingediend bij 
de wethouder onderwijs (dhr. Raaijman). Daarin roepen we hem op om zijn ka-
nalen te gebruiken en de politiek in Den Haag wakker te schudden en structure-
le investeringen niet steeds vooruit te schuiven.  
Onderwijshuisvestingsbeleid, (onderwijs)achterstandenbeleid, woningbouwbe-
leid en verkeers- en parkeerbeleid dragen bij aan een aantrekkelijk woon-werk 
klimaat. Wij roepen onze wethouder op om hier actief inhoud aan te geven en 
hierover het gesprek met ons te voeren. De volledige petitie die we hebben aan-
geboden is hier te lezen. De handtekeningen van al onze collega’s staan natuur-
lijk alleen op de vellen die we aan de wethouder hebben overhandigd. 
 

 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 11 

Agenda 
-Maandag 3 februari 
 -Uitnodiging 10-minutenavond gaat 
 mee. 
-Vrijdag 7 februari 
 -Studiedag team (kinderen vrij) 
-Donderdag 13 februari 
 -10-minuten gesprekken 
-Vrijdag 14 februari 
 -Nieuwsbrief 12 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-Dinsdag  18 februari 
 -10-minutengesprekken 
-Vrijdag 21 februari 
 -Snavelfestival  Carnaval 
 (‘s morgens vd onderbouw)  
 -Snaterfestival  Carnaval 
 (‘s middags bovenbouw) 
  

-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We luisteren naar elkaar” centraal. De 
week erop is dat: “We spelen samen” 
 
 
Bijlagen:   
-Petitie gemeenteraad namens IKC De Brug, 
Sport IKC Het Startblok en IKC De Hoge Hoe-
ve. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Petitie-gemeente-Westervoort.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/Petitie-gemeente-Westervoort.pdf
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Anders organiseren 
Uit de eerste brainstormsessies  gistermorgen zijn een aantal gemeenschappelijke 
deelthema’s om ‘anders te organiseren’ geformuleerd die we nu verder gaan uitwer-
ken. De volgende thema’s kwamen uit de brainstormsessie naar boven en zijn via een 
werkvorm nog verder verkend: 
-Professionalisering; 
-Taakinvulling; 
-Ontwikkellijn 0-18; 
-Onderwijstijden; 
-Inzet van vakspecialisten en externen; 
-Opleiden in de school; 
-Groepsdoorbroken werken. 
 
Binnen Innerwaard hebben we afgesproken de totaalopbrengst van deze donderdag 
verder samen te vatten om er vervolgens binnen de eigen IKC’s ook verder over door te 
kunnen spreken met de collega’s. 

 
Penningmeester gezocht 
Voor onze ouderraad zijn we nog op zoek naar een nieuwe penningmeester. Miranda 
Laponder-Verfuurden heeft deze rol de afgelopen jaren vervuld. Daar zijn we haar zeer 
dankbaar voor. Omdat haar zoon dit schooljaar afscheid neemt, is het tijd om het stokje 
door te geven.  
Wie zou deze rol willen vervullen? U kunt zich aanmelden bij meester Stefan. 
 
De rode loper gaat uit!  
(periode van 1-2-2020 tot en met 14-2-2020)  

De komende periode komen Kate v.d. Ven, Semm Hoffmans, Vajen te Velthuis, Jikke 
Sessink en Tygo Scheltinga over de rode loper! We wensen deze twee kinderen natuur-
lijk heel veel leerplezier bij ons op de basisschool! 

De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers 
van deze kinderen. 

 
Nieuws uit de peutergroep 
Peutergym 
Klimmen, klauteren, rollen, springen, balanceren, gooien, vangen, lekker bewegen en 
vooral heel veel plezier maken. Vandaag was weer de laatste bijeenkomst! 

De volgende periode peutergym met de sportcoach van Zonnekinderen is in maart! We 
houden u op de hoogte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jarigen 18-1-2020 t/m 31-1-2020 

Feb Jarigen Groep 

1 Mirre Te Witt  1-2C 

1 Siem Wigman  1-2A 

2 Sem Storteboom  1-2A 

6 Denzell Bloem  1-2A 

9 
Sebastian  
Lodeweges 

4B 

9 Petar Petrov 7/8 

13 Liv Jansen 1-2C 

13 Lola de Wijs  3 

14 Bas Vermaten  7/8 
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Schaaktoernooi 
Morgen (1 februari) wordt het jaarlijkse schaaktoernooi georganiseerd in Kulturhus de Nieuwhof van 11.30u tot 
17.00u. Er zijn 7 leerlingen van ons IKC die hieraan meedoen. Komt dat zien! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend! 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 

 

 

 


