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Geachte ouders/verzorgers, 

Helaas moeten we onze kinderen nog langer missen!  Basisscholen en kinderop-
vang zijn fysiek gesloten tot en met tenminste 7 februari. We geven in de ko-
mende periode dus nog les op afstand. Noodopvang blijft natuurlijk wel van 
kracht voor ouders in vitale beroepen.  
Vanwege de huidige maatregelen hebben we besloten de studiedag van vrijdag 
29 januari niet door te laten gaan. Dat betekent dus dat er die dag gewoon les 
op afstand gegeven wordt. De studie-maandag (1 februari) gaat wel door voor 
onze teamleden, maar we zorgen er dan voor dat er door de kinderen gewerkt 
kan worden aan een optioneel programma.  Leerkrachten informeren u over dat 
programma via de gebruikelijke weg. Op 1 februari is er wel noodopvang moge-
lijk. 

 

Van beleid naar praktijk: De IB-ers van ons IKC 

Uit de ouderpanelgesprekken die we destijds gehouden hebben, kwamen een 
aantal ‘communicatiepunten’ naar voren waarover we u via de nieuwsbrief op 
de hoogte brengen/wat meer uitleg bij geven. Een van deze punten was de  
organisatie van ‘de zorg’ binnen ons IKC. Hoe is die georganiseerd/geregeld.  

Op IKC De Brug lopen 2 Intern Begeleiders rond. Wie zijn ze en wat doen ze?  
 

Wij zijn Hanna Christen en Marcia van Looijengoed en sinds 2 jaar de Intern Be-
geleiders op school. Hanna is de Intern Begeleider van de onderbouw (peuters t/
m groep 4) en Marcia van de bovenbouw (groep 5 t/m 8). Samen zijn wij verant-
woordelijk voor de leerlingondersteuning en samen met de directie voor de on-
derwijskwaliteit. Onze school wil zo passend mogelijk onderwijs bieden aan onze 
leerlingen. Wij ondersteunen leerkrachten bij allerlei hulpvragen rondom leer-
lingondersteuning en lesgeven. Coachen en coördineren, daar zijn we vooral 
mee bezig. We voeren veel gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten. 
Om goede ondersteuning te bieden, zijn we ook regelmatig in de klassen te vin-
den. Daar kijken wij naar het didactisch en pedagogisch handelen van de leer-
krachten en observeren we individuele leerlingen. Daarnaast spreken we elk 
halfjaar met de leerkracht over de groep en de leerlingen in een  
groepsbespreking. 
 

Het gebeurt ook geregeld dat we kortdurend met een individueel kind werken, 
zo krijgen we een beter beeld van de onderwijsbehoefte van deze leerling en 
helpen we dit te vertalen naar het dagelijks handelen in de klas. Dit kan gaan om 
een cognitieve hulpvraag, maar vaker nog om een vraag op sociaal emotioneel 
gebied of over de werkaanpak. 

Het kan ook zo zijn dat er een advies komt om een orthopedagoog mee te laten 
kijken of extern onderzoek te laten uitvoeren. We overleggen altijd eerst met 
ouders en vragen altijd toestemming voordat we deze stap zetten. 

 

Om goed zicht te houden op de kwaliteit van ons onderwijs worden er observa-
ties gedaan en toetsen afgenomen. Wij, als IB-ers, houden hierbij het zicht op de 
resultaten van de school en de afzonderlijke groepen. Samen met de leerkrach-
ten maken we eerst een analyse en daarna maken we plannen om een leerling 
of groep extra te ondersteunen, wanneer dit nodig is. Elke groep werkt met een 
zorgrooster waarin precies staat welke groepjes of leerlingen extra ondersteu-
ning krijgen en op welk moment. Die extra hulp wordt geboden door de leer-
kracht of de onderwijsassistent. 
 
 

 

 

Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 10 

Agenda 
 
-Maandag 25 jan. t/m vrijdag 5 februari 
 -Afstandsonderwijs 
-Vrijdag 29 februari; studiedag gaat niet door 
 (er is dus gewoon onderwijs op  
 afstand) 
-Maandag 1 februari 
 -Studiedag team  
 (geen onderwijs op afstand, wél optio
 neel programma) 
-Vrijdag 5 februari 
 -Volgende nieuwsbrief wordt verstuurd 

  
-Jaarkalender 20-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Zeg ik stop, hou dan op!”  centraal en een week 
later is dat “In de klas, in de hal, zachtjes praten 
overal (ook thuis ;-)”  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juf Marcia en juf Hanna, de IB-ers van ons IKC 

 

   

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2021_1.pdf
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Ook kan het zijn dat we een bepaald vakgebied of onderwerp in de hele school willen 
ontwikkelen. We halen dan kennis en kunde de school in om onszelf verder te ontwik-
kelen, bv via een collega met bepaalde expertise, via vakliteratuur of via trainers. 

Zoals u leest een heel afwisselende taak binnen de school die wij met veel plezier doen! 

 
De volgende keer in deze rubriek: “Ontwikkelingsgericht onderwijs in groep 1-2-3 (Spel 
in hoeken)” 

De rode loper 
De komende periode starten  Hila Wakily en Femke Verhoef bij ons op school. Het 
klinkt natuurlijk een beetje gek in deze tijd van afstandsonderwijs, maar wij wensen 
deze kinderen veel plezier bij ons op school. Het warme welkom en de rode loper gel-
den natuurlijk ook (opnieuw ;-)voor de ouders/verzorgers van deze leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep 

Wie heeft er wellicht nog een stuk tapijt van 2 bij 5 meter (ongeveer). We zijn hier naar 
op zoek. U kunt zich melden door een mail te sturen naar directie@ikc-debrug.nl. Bel-
len mag natuurlijk ook, 026-3118974 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

Hartelijke groet, 

 

Stefan de Jonge 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 23-01-2021 t/m 05-02-2021 

Jan Jarigen Groep 

23 Finn Aalders 5B 

24 Kate van der Ven  1-2C 

26 Stijn Berndsen  7 

26 Semm Hoffmans  1-2C 

26 Ayah Ouali 7 

30 Floor de Groot  8A 

31 Dien Aghalaj 6 

31 Lizzy Bouwman  1-2C 

Feb Jarigen Groep 

1 Siem Wigman 3 

1 Mirre te Witt  3 

2 Sem Storteboom  3 

2 Vajen te Velthuis 1-2A 

5 Jikke Sessink  1-2B 
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