Geachte ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 18

Agenda
-Vrijdag 24 juni
-Sponsorloop
-Maandag 27 juni
-Rapporten v.d. kinderen gaan mee
-Brief gr. 1-6 m.b.t. oudergesprekken
gaat mee
-Donderdag 30 juni
-Voorlopig adviesgesprekken groep 7
-Vrijdag 1 juli
-Parro wordt ‘opengezet’ voor de ouder
gesprekken groep 1 t/m 6
-Nieuwsbrief 19 wordt verstuurd
(met laatste info over de schoolreisjes)

Wat hebben de jongens en meiden van groep 7 en 8 het getroffen op Ameland, een fantastische kampweek met super mooi weer! Ze hebben er heerlijk van genoten. De week
is voorbij gevlogen en de kinderen zijn inmiddels gelukkig ook weer veilig en wel thuisgekomen. Nu eerst even tijd om bij te komen van deze leuke en intensieve week!
Veel dank voor de kampleiding met ouders die dit kamp mede hebben mogelijk
gemaakt.
Personele bezetting van de groepen in 2022-2023
In de voorgaande nieuwsbrieven hebben we u al geïnformeerd over de groepsverdeling
voor het volgende schooljaar. Vandaag voegen we daar de personele bezetting aan toe.
Groep

Leerkrachten

1-2A

Juf Manon v.d. Wel
ma *1

Mayke Klaassen
di-wo-do-vr *1

1-2B

Vacature, is nog niet
ingevuld
Janine Slangewal
(Ma-di-wo)
Linda Tiemes
(Ma-di-do-vr)
Maaike Bosveld
(Ma-di-do)
Maicke Kuiper
(ma-di-wo)*3
Steven Aarnink
(ma-di-wo-do-vr)
Saskia Jansen
(Ma-di-wo)
Rianne Rouwenhorst*4
(ma-di-wo)
Sanne Smeeman
(ma-di-wo-do-vr)

Nienke Dekker
(wo-do-vr)
Linda Saat
(do-vr)
Hanna Christen
(wo)
Manon v.d. Wel
(wo-vr)
Diana de Jong
(wo-do-vr)*3

Anje Schreuders*5
(ma-di)
Marcia van Looijengoed
(ma-di)

Nancy Stevens
(wo-do-vr)
Sander van Dieren
(wo-do-vr)

1-2C

Zet alvast in uw agenda:
-Dinsdag 5 juli
-Oudergesprekken 1 t/m 6
(op aanvraag)
-Voorlopig adviesgesprekken groep 7
-Donderdag 7 juli:
-Schoolreisjes

2-3
3
4A (dit is de huidige groep 3A)
4B (dit is de huidige groep 3B)
5

Schoolafspraken:
-Volgende week staat de afspraak:
“We spelen samen”
De week erop is dat: “We helpen elkaar ”

Bijlagen:
-Zon
-Sponsorbrief
-Jaarkalender 2021-2022

6
7A (dit is de huidige groep 6A
van juf Sanne, zij gaat dus
mee met haar groep)
7B (dit is de huidige groep 6B
van juf Ylain en juf Wieneke
8

Eliza Weijers
(do-vr)
Wieneke Wesseling
(do-vr)

Zoals u ziet zijn er enkele wijzigingen in de personele bezetting.
Allereest zijn er twee juffen die afscheid gaan nemen van ons IKC. Dat zijn juf Sandra en
juf Karien. Juf Sandra heeft in goed overleg besloten na de zomervakantie niet door te
gaan binnen ons IKC. Juf Karien heeft er, na heel wat mooie jaren binnen ons IKC werkzaam te zijn geweest, voor gekozen een nieuwe uitdaging op een andere school aan te
gaan. Uiteraard zorgen we nog voor een passend afscheid van beide collega’s met de
kinderen.
*1: De vacature in groep 1/2A hebben we intern kunnen oplossen. Juf Mayke staat in
deze groep van dinsdag tot en met vrijdag. Juf Manon zal er op maandag zijn.
*2: Er is nog een vacature in groep 1/2B. We verwachten deze vacature binnenkort ook
ingevuld te hebben en zullen u dan nader informeren.
*3: op wo is zowel juf Maicke als juf Diana een gedeelte in de groep. Dit komt omdat zij
beiden ook ondersteunende taken verrichten (leesklas en rekenondersteuning)
*4: In groep 6 start vanaf volgend schooljaar juf Rianne Rouwenhorst. Zij stelt zich nog in
deze nieuwsbrief aan u voor.
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*5 Juf Ylain is na de zomervakantie nog met zwangerschapsverlof. Zij komt
begin december terug en zal dan naast juf Anje en juf Nancy ingezet worden om vervolgens na de
kerstvakantie de taken van juf Anje over te nemen in groep 7B. Juf Anje gaat vanaf dat moment namelijk minder werken. Zij verricht dan nog ondersteunende taken tot aan het einde van het schooljaar en zal dan gaan genieten van haar welverdiende pensioen.

Jarigen 18-06-2022 t/m 01-07-2022
Juni

Jarigen

Groep

18

Emmelie Verfuurden

1-2A

Verdeling onderbouwgroepen
De verdeling voor de kinderen in de onderbouwgroepen 1-2-3 is bijna klaar. De instroomgroep verdelen we over de groepen 1-2(A-B-C). En daarnaast delen we de groepen 2 /3 en 3 in.
Alle ouders van de kleutergroepen ontvangen van ons deze nieuwe groepsverdeling en personele
bezetting volgende week per brief. De verdeling maken we natuurlijk weloverwogen. Hieronder vindt
u de argumentatie om tot die verdeling te komen nog eens op een rijtje.

19

Lianne Hamer

8

20

Yazay Eroglu

1-2B

20

Azra Güçlü

1-2B

21

Levi Kampschreur

6A

Met welke argumenten worden groepen ingedeeld? Hier vertellen wij u graag wat hierbij altijd onze
afwegingen zijn:
-Een evenwichtige verdeling van aantallen leerlingen over de groepen. In die groepen zitten (aan het
einde van het schooljaar) maximaal 27 leerlingen.
-Een evenwichtige verdeling meisjes – jongens, zoveel mogelijk in combinatie met aansluitende
leeftijden;
-Een evenwichtige verdeling van de gehele sociale structuur van de groep, (rust of drukte, zelfstandig of hulp vragend, meegaand of dominerend, etc. etc.);
-Een evenwichtige verdeling van het aantal zorgleerlingen over de groepen;
-Indeling vriendjes – vriendinnetjes (alleen als dit andere belangen niet in de weg staat)

22

Milan van Aggelen 3A

22

Mae Jansen

6B

23

Cas Hermsen

6A

24

Mila van Erve

8

25

Saar Berndsen

7

27

Ken de Ridder

1-2B

We zoeken naar een gezonde balans in elke groep. Op 27 juni ontvangen de ouders van groepen 12, 2/3 en 3 de verdeling.

27

Emmely Schapink

5

29

Milan van den Brink 5

29

Aleyna van Rijsewijk 1-2C

29

Finn Rutten

6A

30

Isa den Braven

8

30

Samm Popoola

1-2A

30

Levi Teunissen

7

Informatieavond voor ouders in de groep 2/3
Voor de ouders van kinderen die in de 2/3 combinatiegroep komen, organiseren we voor de zomervakantie een informatiebijeenkomst waarin we nadere informatie geven over de werkwijze en ondersteuning in die groep. Dit om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Hierover worden de betreffende ouders uiteraard nog geïnformeerd. Goed om alvast in de agenda te noteren. De ouderavond voor ouders van deze groep zal zijn op donderdagavond 30 juni van 19.30 tot 20.30.
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Graag stel ik mezelf aan jullie voor. Mijn naam is Rianne Rouwenhorst, 37
jaar.
Ik woon in Duiven, samen met mijn man en 2 kinderen (Liz 5 en Nouk 1 jaar).
Afgelopen schooljaar ben ik, na het afronden van de pabo-opleiding in 2018,
begonnen als leerkracht en volgend schooljaar mag ik de overstap maken
naar IKC De Brug. Ik heb er ontzettend veel zin in om mijn loopbaan als leerkracht hier voort te zetten. In mijn vrije tijd hou ik van lezen, korfballen en
uitstapjes maken met mijn gezin, familie of vrienden. Spreek mij gerust aan
op het plein of in de wandelgangen als er vragen zijn. Tot na de zomer!

Doorschuifochtend
Op woensdag 13 juli zullen de kinderen vast een uurtje ‘doorschuiven’ naar hun meester/juf voor
volgend school- jaar. Zo kunnen ze vast kennismaken en leren ze al een beetje wat er in het nieuwe
leerjaar allemaal op het programma staat.
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Juli Jarigen

Groep

1

Cassidy Boskma

5

1

Dilano Javanmiri

5

Sponsorloop 24 juni
Dit jaar wordt er op school weer een sponsorloop gehouden en wel op vrijdag 24 juni. De onderbouwgroepen zijn ’s morgens aan
de beurt en de bovenbouwgroepen ’s middags (onder schooltijd). Uiteraard mogen ouders/opa’s en oma’s hierbij komen aanmoedigen!
Op deze dag proberen we zoveel mogelijk geld bijeen te lopen. De opbrengst van de Sponsorloop wordt besteed aan speelmaterialen voor zowel onderbouw als bovenbouwgroepen én materialen voor nieuwe ateliers. Het andere deel van de opbrengst gaat
naar het KWF. Dit goede doel is door onze kinderen van de leerlingenraad gekozen.
Over het KWF (Koninklijke Wilhelmina Fonds voor kankerbestrijding)
Iedere Nederlander krijgt ooit te maken met kanker. De gevolgen zijn vaak overweldigend. Als je het zelf hebt. Maar ook als je
iemand kent met de ziekte. Voor al die miljoenen mensen maken we al ruim 71 jaar het verschil.
Het KWF zet zich in voor initiatieven die mensen verder helpen. Dat betekent niet alleen kanker bestrijden, maar zij maken zich
ook hard voor een beter leven met de ziekte. Of je nu kanker wilt voorkomen, net de diagnose hebt gehad, midden in de behandeling zit, of je afvraagt hoe het verder gaat. Zij zorgen voor initiatieven die mensen ondersteunen, zoals centra voor leven met en
na kanker en het platform kanker.nl. En ze werken aan levensveranderend onderzoek waar patiënten snel wat aan hebben.
De kinderen hebben op maandag 30 mei een sponsorbrief mee met alle informatie op een rijtje. Nadere informatie over de tijden
enz. volgt nog in de volgende nieuwsbrief.
Nieuws van het KDV en de BSO

Opvang zomervakantie (herhaling berichtje vorige nieuwsbrief)

Het is voor ons belangrijk om zo snel mogelijk te weten hoeveel kinderen er in de zomervakantie komen, zodat we hierop de planning van de medewerkers en het activiteitenprogramma kunnen aanpassen. Daarom vragen wij u om dit zo snel mogelijk in het
ouderportaal aan te geven.
Voor het KDV geldt dat de opvang gewoon doorloopt, maar graag willen wij u vragen om de kinderen af te melden in het ouderportaal voor de dagen die ze niet komen. We willen u vragen dit voor 1 juli te doen. In de kalender in ouderportaal kunt u zien
wanneer uw kind wordt verwacht.
Voor de BSO betekent dit voor degenen die vakantieopvang afnemen om goed te kijken in het systeem welke dagen uw kinderen
staan ingepland en de kinderen af te melden voor de dagen dat ze niet komen. U kunt ook van deze en andere vakanties dagen
ruilen. Reguliere dagen kunnen niet geruild worden naar een zomervakantie-dag.
Afscheid juf Diana Vermeulen
Inmiddels is bekend dat juf Diana (peutergroep) vanaf juli gaat werken op een andere kinderopvang locatie in Arnhem. We wensen haar veel plezier en succes met haar nieuwe baan. Juf Diana zal haar laatste werkdag op donderdag 30 juni hebben en dan
afscheid nemen van de kinderen.
Natuurlijk zijn we bezig om die vacature in onze peutergroep en BSO op te vangen i.s.m. Zonnekinderen. Vanwege de personele
tekorten in de kinderopvang zijn er wervingsacties (speeddate sessies) gaande binnen Zonnekinderen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u hierover nadere informatie. Dus mocht u nog mensen kennen die op zoek zijn naar een leuke en uitdagende baan in
de kinderopvang. Laat het ze weten, zie de flyer ‘Zonnekinderen speeddate sessies’
Oudergesprekken
Met het rapport wat meegaat op maandag 27 juni zal er ook (voor de kinderen van groep 1 t/m 6) een brief meegegaan met uw
kind over de oudergesprekken op dinsdag 5 juli. Deze gesprekken zijn op verzoek van een ouder/ op uitnodiging van de leerkracht.
De oudergesprekken in groep 7 zijn voor alle ouders in die groep. In dit gesprek zal het voorlopig advies centraal staan.
De rode loper gaat uit!
periode van 18 juni t/m 1 juli
Deze periode starten Zoë van Hal, Esmee Gorel, Djano Bosmann en Julia Vorenkamp bij de basisschool.
We wensen al deze kinderen een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op het IKC.
De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook (opnieuw) voor de ouders van deze kinderen

III

Van beleid naar praktijk….Executieve functies
In alle groepen hebben we aandacht voor de ontwikkeling van executieve functies. Dit zijn hersenfuncties die ervoor zorgen dat
we tot zelfsturing kunnen komen. Aandacht hiervoor is belangrijk aangezien de mate waarin je in staat bent je eigen gedrag te
sturen, effect heeft op schoolpresentaties. Om de executieve functies en hun werking beter te begrijpen en uit te leggen, werken
we met de metafoor ´de boot´ van Wijzer in Executieve Functies (WiEF) van Zien in de klas.
Een leuke manier om te oefenen met de executieve functies is het spelen van (gezelschaps)spelletjes. Hier hebben we als team
aandacht aan besteed tijdens de laatste studiedag. In elke klas zijn inmiddels spelletjes die een beroep doen op de verschillende
functies. Onderstaande link van Zien in de klas bevat meer informatie over executieve functies en gezelschapsspelletjes. Leuk en
zinvol om thuis met uw kind(eren) te spelen.
WiEF-spelletjes-voor-thuis_02.pdf (zienindeklas.nl)

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend,
hartelijke groet,
Stefan de Jonge
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