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Geachte ouders/verzorgers, 

De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. Een bijzondere afsluiting van 
een schooljaar, vanwege alle corona gerelateerde maatregelen die nog steeds van 
kracht zijn. Gelukkig kunnen we er met allerlei aanpassingen nog wel voor zorgen 
dat we op een goede manier afscheid kunnen gaan nemen van onze groep 8 leer-
lingen.  Zij krijgen een speciale afscheidsdag aangeboden op donderdag 9 juli. Daar-
naast zullen de kinderen van groep 8 de afscheidsmusical op een aangepaste manier 
(o.a. kleine groepen) gaan opvoeren voor de ouders/verzorgers. Hierover zijn de 
ouders en kinderen van de betreffende achtste groepers inmiddels geïnformeerd.  

 

Even voorstellen 

Vorige week stuurden wij u de personele bezetting voor het schooljaar 2020-2021. 
Tussen die berichtgeving stond ook te lezen dat we vanaf het nieuwe schooljaar een 
nieuwe onderwijsassistent hebben aangenomen, naast de al bestaande onderwijs-
assistentie.  Juf Linde stelt zich hieronder aan u voor. 

 

Hallo allemaal! Mijn naam is Linde Wolters. Ik ben 20 jaar oud en ik woon in ’s-

Heerenberg. Na de zomervakantie ben ik te vinden in de onderbouw als onderwijsassis-

tent. Ik ben er op de maandag en donderdag. In mijn vrije tijd onderneem ik graag leuke 

dingen met vriendinnen en houd ik erg veel van lezen. Ik verheug me erop om na de zo-

mervakantie te beginnen. Ik heb er enorm veel zin in! Mocht je vragen hebben, kom ge-

rust naar me toe! 

Groetjes Linde 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rode loper gaat uit!  (periode van 6 juni tot en met 19 juni)  

De afgelopen periode is Jasmine Lie bij ons op school gestart. Wij wensen Jasmi-
ne én haar ouders heel veel plezier toe bij ons op het IKC. 

 

Oudergesprekken 
10-minuten gesprekken Op dinsdag 7 juli staan de oudergesprekken gepland. 
Het is gebruikelijk op IKC De Brug dat de laatste gesprekken van het schooljaar 
op verzoek van ouders of leerkrachten worden ingepland. De oudergesprekken 
vinden i.v.m. de coronamaatregelen in principe ‘op afstand’ via de digitale weg 
plaats of door te telefoneren. Doubluregesprekken, voorlopige adviesgesprek-
ken groep 7 en gesprekken over lopende onderzoeken vinden wel plaats op 
school. Daarbij houden we de RIVM richtlijnen uiteraard aan. Mocht u als ou-
der/verzorger ook bij deze gesprekken zelf liever telefonisch/via teams afspre-
ken dan is die mogelijkheid er ook. U kunt dat zelf aangeven bij de leerkracht 
van uw zoon/dochter. De uitnodigingen voor deze gesprekken volgen nog. Het 
rapport gaat op dinsdag 30 juni mee.  

 

 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 19 

Agenda 

-Maandag  22 juni 
 -Studiedag team (kinderen vrij) 
-Dinsdag 30 juni 
 -Rapport gaat mee 
Vrijdag 3 juli 
 -Nieuwsbrief 20 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-maandag 22 juni (zie jaarkalender) 
 -Studiedag team, kinderen vrij.  
  
 
-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Zeg ik stop, hou dan op”. De week erna is 
dat: “In de klas in de hal, zachtjes praten 
overal.” 
 
Bijlagen:   
-geen 
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Personele bezetting 2020-2021 (herhaling bericht extra nieuwsbrief) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderwijsondersteuning 

De formatieve ruimte voor onderwijsondersteuning door onze onderwijsassistenten 
blijven we behouden in zowel de onderbouw als de bovenbouw. We gaan hier boven-
dien nog 0,4 fte (2 dagen)  onderwijsassistentie aan toevoegen. Deze ‘extra’ onderwijs-
ondersteuning wordt met name ingezet in de jaargroep 3. We hebben inmiddels een 
nieuwe onderwijsassistent aangenomen voor dit stukje formatieruimte. Dit is juf Linde 
Wolters. Zij heeft zich hierboven aan u voorgesteld. 
 
De invulling ziet er als volgt uit: 

-Juf Saskia Boone zal als leraarondersteuner (in opleiding) in groep 8B twee middagde-
len in die groep zijn. Juf Nancy is op maandag- en dinsdagmiddag vrij.  

-Juf Agnes Janssen zal ook volgend schooljaar 2,5 dag werkzaam zijn binnen ons IKC, 
voornamelijk is zij te vinden in de groepen 1-2. 
-Juf Chantal Everts is onderwijsassistent in onze onderbouwgroepen gedurende drie 
hele dagen 
-Juf Nikki Vermeulen is er ook volgend schooljaar gedurende drie hele dagen. Zij onder-
steunt met name in de onder- en middenbouw. 

Jarigen 20-6-2020 t/m 03-07-2020 

Jun Jarigen Groep 

20 
Nick van der 
Zwan  

7 

21 Levi Kampschreur 4A 

22 Milan van Aggelen  1-2B 

22 Mae Jansen  4B 

23 Cas Hermsen  4A 

24 Mila van Erve  6 

25 Saar Berndsen  5 

25 Rens Valk  8 

27 Emmely Schapink  3 

29 
Milan van den 
Brink  

3 

29 
Cecil van den 
Oord  

7/8 

29 Kendrick Pelgrom  1-2A 

29 Finn Rutten  4A 

30 Isa den Braven  6 

30 Levi Teunissen 5 

Jul Jarigen Groep 

1 Dilano Javanmiri 3 

2 Lucas Gorel  1-2B 

3 Boaz Hermsen  1-2C 

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 

3 Juf Linda 
Tiemes 

Juf Linda 
Tiemes 

Juf Hanna 
Christen 

Juf Linda 
Tiemes 

Juf Linda  
Tiemes 

4 juf  Maaike juf  Maaike juf  Diana juf  Maaike juf Diana 

5A 
(dit is de 
huidige 
groep 
4A) 

juf  Saskia 
Jansen 

juf  Saskia 
Jansen 

juf Saskia 
Jansen 

Juf Eliza Juf Eliza 

5B 
(dit is de 
huidige 
groep 4B) 

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 Wien-

8A 
(dit is de 
huidige 
groep 7) 

Juf Marcia Juf Marcia Meester 
Sander 

Meester  
Sander 

Meester  
Sander 

8B 
(dit is de 
huidige 
groep 7 
van 7/8) 

Juf Nancy, 
*middag juf 
Saskia Boone 

juf Nancy, 
*middag juf 
Saskia Boone 

juf Nancy Juf Nancy Juf Nancy 
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De invulling ziet er als volgt uit: 

-Juf Saskia Boone zal als leraarondersteuner (in opleiding) in groep 8B twee middagdelen in die groep zijn. Juf Nancy is 
op maandag- en dinsdagmiddag vrij.  

-Juf Agnes Janssen zal ook volgend schooljaar 2,5 dag werkzaam zijn binnen ons IKC, voornamelijk is zij te vinden in de 
groepen 1-2. 
-Juf Chantal Everts is onderwijsassistent in onze onderbouwgroepen gedurende drie hele dagen 
-Juf Nikki Vermeulen is er ook volgend schooljaar gedurende drie hele dagen. Zij ondersteunt met name in de onder- 
en middenbouw. 

-Juf Linde Wolters komt ons team van onderwijsassistenten versterken. Zij zal vooral in groep 3 ingezet worden. Juf 
Linde is er op maandag en donderdag. 

-Juf Anje vervangt, net als dit schooljaar, op donderdag in verschillende groepen, zodat de leerkrachten van de be-
treffende 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 ambulante 
dag en wordt dan vervangen door juf Hanna Christen.  De bovenbouwcoördinator, juf Marcia, is in de regel op maan-
dag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen aanwezig. Juf Marcia  is naast bouwcoördinator, tevens 
leerkracht groep 8, IB-er bovenbouw,  gedragsspecialist 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 onderbouw coördinator. 

   

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

 
Corona, wat gaat nu in elk geval niet door of is verplaatst naar een andere datum? 
Normaal gesproken staan er in onze agenda’s natuurlijk allerlei  leuke en leerzame activiteiten. Veel daarvan kan nu 
helaas geen doorgang vinden. In deze rubriek geven we de komende periode steeds aan wat er (met zekerheid) komt 
te vervallen. Voor de komende periode zijn dit de volgende activiteiten: 
-Schoolreisje groep 7 
-Culturele uitjes juni 2020 
-Vaderdag; gaat natuurlijk wél door, maar we willen deze keer vragen om zelf de papa’s in het zonnetje te zetten. Er 
wordt deze keer dus geen activiteit door de school bedacht/uitgevoerd.  
-Schoolfotograaf (groepsfoto’s en portretfoto’s). We zullen nog wel zelf (met eigen middelen) een groepsfoto maken 
van elke groep. 
-Jaarafsluiting (halvieringen) 

 

Wat gaat wél door (in aangepaste vorm) 

-De afscheidsmusical van groep 8 wordt in elk geval door professionals gefilmd. Elke leerling van groep 8 ontvangt een 
USB-stick met deze opname. Daarnaast zullen we de musical op een aangepaste manier (o.a. in kleine groepen van 
ouders/verzorgers) gaan opvoeren. Daarover worden de ouders/verzorgers van groep 7/8 en 8 nog nader ingelicht. 
-Afscheidsdag voor de groepen 8 als alternatief voor het kamp met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Hierover 
zijn deze ouders en kinderen ook nog nader ingelicht. 
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Doorschuifmorgen (herhaling bericht extra nieuwsbrief) 
Op woensdag 1 juli  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. Normaal gesproken werden de kinderen al bij het lokaal van hun nieuwe leerkracht gebracht op de betreffende 
morgen. In verband met de coronamaatregelen doen we dit nu niet. Kinderen worden dus ook op 1 juli gewoon bij 
hun eigen lokaal en juf of meester gebracht. Na een korte opstart in de groep zullen ze vervolgens door ons bij het 
nieuwe lokaal gebracht worden. Het doorschuiven vindt tijdens de ochtend plaats. Kleuters die starten na de zomer-
vakantie (t/m september 2020) worden hiervoor nog speciaal uitgenodigd. 

 

Vragenlijst onderwijs op afstand (herhaling bericht extra nieuwsbrief) 

Vorige week ontving u (als het goed is) via uw mail een vragenlijst m.b.t. de periode van afstandsonderwijs die achter 
ons ligt. Vanwege de coronacrisis moesten we gedurende een periode van ongeveer zes weken de schooldeuren ge-
heel gesloten houden. Gelukkig is dat inmiddels weer veranderd en zijn onze schooldeuren weer geheel geopend voor 
onze kinderen. 
Om van de afgelopen periode te kunnen leren, vinden we het belangrijk om van u te weten wat uw beeld is over de 
periode van het afstandsonderwijs (dus vooral de eerste periode dat we volledig dicht waren en alleen afstandsonder-
wijs konden verzorgen). Wat vond u van de communicatie? Hoe verliepen de contacten met ons IKC. Hoe ging het met 
de ontwikkeling van uw kind(eren)? Vragen die wij graag aan u willen voorleggen om er van te kunnen leren. 
 
Hopelijk kunt u ongeveer 10 minuten van uw tijd vrijmaken om deze vragenlijst te beantwoorden. Uiteraard worden 
de gegevens anoniem verwerkt en zullen we u t.z.t. ook terugkoppeling geven van de uitkomsten middels onze 
nieuwsbief. Bij vragen hierover kunt u uiteraard altijd even telefonisch contact opnemen met mij. Mailen mag ook: 
directie@ikc-debrug.nl 
 
Namens het team van IKC De Brug wens ik u een heel fijn weekend, 
 
Hartelijke groet, 
 
Stefan de Jonge 
 
 


