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Geachte ouders, verzorgers,
Zoals u weet, is Mieke Wessels vanaf 1 april 2009 bovenschools directeur geworden in onze stichting.
We moesten dus op zoek naar een nieuwe schooldirecteur. Een sollicitatiecommissie bestaande uit
MR-leden, teamleden en het bovenschools management heeft een succesvolle sollicitatieprocedure
uitgevoerd. Ik ben dan ook blij u te kunnen melden dat we geslaagd zijn om een nieuwe directeur te
vinden die vanaf het nieuwe schooljaar bij ons aan het werk zal gaan als schooldirecteur van De Brug.
De nieuwe directeur heet Annemiek van der Veen. Ze heeft veel ervaring in het management en ze
heeft ons overtuigd dat ze samen met het team de vernieuwende onderwijsvisie van De Brug verder
kan ontwikkelen. Annemiek zal zich later uiteraard verder aan u voorstellen, maar ze heeft me al laten
weten dat ze heel erg veel zin heeft om aan deze nieuwe baan te beginnen.
We wensen Annemiek veel succes en plezier in haar werk toe.
Met vriendelijke groet,
Pieter-Jan Buhler
Bovenschools directeur SCO R’IJssel
Overdracht en voorstellen nieuwe directeur Annemiek van der Veen
Van 1 april tot 1 september 2009 is Mieke Wessels als bovenschools directeur eindverantwoordelijk
voor De Brug. Anneke Buurman en Carin Ketelaar nemen in die periode op locatieniveau een groot
aantal directietaken voor hun rekening. Met ingang van 1 september 2009 wordt Annemiek van der
Veen benoemd als directeur van De Brug. Zij gaat dan op maandag, dinsdag en donderdag voor onze
school werken. Carin en Anneke blijven locatiecoördinator en samen met Annemiek vormen zij het
kernteam. In aansluiting op een reeds geplande activiteit zal Mieke tijdens de jaarvergadering van de
ouderraad en groepsinformatieavond het stokje formeel aan Annemiek doorgeven en zal Annemiek
zich aan u voorstellen. Voor locatie Paepestraat is dat op 21 september en voor de locaties Uitterweert
en Heilweg op 28 september gepland. Daarvoor zult u Annemiek vast al op één van de locaties
tegenkomen.
Geen echt afscheid van Mieke Wessels
In opdracht van het bestuur blijft Mieke Wessels tot de oplevering van de nieuwbouw een dagdeel per
week ter ondersteuning verbonden aan De Brug. Bovendien is en blijft De Brug ook daarna voor haar
één van de 10 scholen van SCO R’IJssel waarvoor zij als bovenschools directeur verantwoordelijk is.
In die hoedanigheid zult u haar blijven ontmoeten.
Afscheid juf Linda Tiemes
Op woensdag 22 juli zal juf Linda al een beetje afscheid van haar groep nemen. Sinds 30 maart heeft
zij de kinderen van onze derde kleutergroep op locatie Schoolstraat met zichtbaar veel plezier onder
haar hoede gehad. Helaas moeten wij aan het einde van dit schooljaar weer afscheid van elkaar
nemen. Zoals bekend, worden er volgend school maar 2 kleutergroepen geformeerd. We willen juf
Linda heel hartelijk bedanken voor haar enthousiasme, inzet en betrokkenheid bij onze kinderen en
onze school. We wensen haar veel succes bij het vinden van een eigen, vaste groep.
Afscheid juf Loes Vreugdewater
Ook juf Loes, die op woensdag in de groep van juf Tiny staat, neemt aan het einde van dit schooljaar
weer afscheid. Weer, want als oude bekende van De Brug is zij altijd bereid om als dat nodig is een
poosje te komen invallen. Heel fijn dat we vanaf april weer op je konden rekenen Loes!
Studie afgerond

Naast zijn werk in groep 7 en 8 op locatie Schoolstraat volgde meester Sander van Dieren vier jaar
lang een deeltijdstudie grafische vormgeving aan de Kunstacademie (ArtEZ) in Arnhem. Afgelopen
maandag is hij afgestudeerd. En wij feliciteren hem daar natuurlijk van harte mee!
Vakanties en vrije dagen 2009 – 2010
Groep 1 t/m 8 vrij
19 oktober (studiedag team)
Herfstvakantie
26 t/m 30 oktober
Groep 1 t/m 4 vrij
27 november
Kerstvakantie
18 december 12.00 uur t/m 1 januari 2010
Groep 1 t/m 4 vrij
29 januari
Groep 1 t/m 4 vrij
1 februari (studiedag team onderbouw)
Groep 1 t/m 8 vrij
4 februari ‘s middags (studiemiddag team)
Voorjaarsvakantie
15 t/m 19 februari
Groep 1 t/m 4 vrij
5 maart
Groep 1 t/m 8 vrij
16 maart ‘s middags (studiemiddag team)
Paasweekend
1 april 14.00 uur t/m 5 april
Groep 1 t/m 4
vrij 16 april
Meivakantie
30 april t/m 14 mei
Pinkstermaandag
24 mei
Groep 1 t/m 8 vrij
9 juni (teamdag)
Groep 1 t/m 4 vrij
2 juli
Groep 1 t/m 8 vrij
15 juli ‘s middags (studiemiddag team)
Zomervakantie
23 juli 12.00 uur t/m 3 september
Groepsindeling en groepsbezetting 2009-2010
Locatie Schoolstraat / Paepestraat
Groep 1/2 a Juf Lieke
Groep 1/2 b Juf Tiny en juf Anneke (wo)

Locatie Uitterweert
Groep 1/2
Juf Janny (ma/di/do) en Juf Carin
(wo/vr)
Groep 1/2
Juf Maaike

Groep 3

Groep 3/4

Juf Natascha (ma/di/do) en
Juf Dorine (wo/vr)

Groep 4/5

Meester Ton (ma/di/wo) en
Juf Ank (do/vr)

Locatie Schoolstraat / Heilweg
Groep 5
Meester Sander en Juf Ank (wo om
de week)

Groep 6/7

Juf Cynthia (di/wo/do/vr) en
Juf Margit (ma vanaf januari 2010)

Groep 6

Juf Ank (ma/di) en Juf Riet
(wo/do/vr)

Groep 7/8

Juf Marcia (ma/di/wo) en
Juf Margit (do/vr)

Groep 7

Juf Maicke en
Meester Sander v D. (vrmi)
Meester Willem Jan (ma/di/do/vrmi)
en Meester Sander v D. (wo/vrmo)
Juf Anneke
Juf Riet (dimo ½ + dimi)
Juf Anneke (dimo)

IB loc U
RT

Juf Carin
Juf Rina (wo)

Extra lkr.
Groep 4

Groep 8
IB loc S
RT

Juf Karien en Juf Ine (wo om de
week)
Juf Ingrid (mamo/dimo)
Juf Ine en Juf Lisette (om de week)

Vervanging juf Marcia
Juf Margit de Wilde zal ook na de zomervakantie de vervanging van Juf Marcia voor haar rekening
nemen. Tot juf Marcia terug is van haar zwangerschapsverlof is juf Margit van maandag tot en met
vrijdag in groep 7/8.
Vervanging juf Cynthia
Misschien heeft u al gezien dat juf Sandra Voss in de groep van juf Cynthia is gestart. Juf Sandra
vervangt juf Cynthia, die met zwangerschapsverlof is gegaan. Na de grote vakantie zal juf Sandra op

maandag, dinsdag en woensdag in groep 6/7 blijven werken. Op donderdag en vrijdag komt er een
vervanger van het personeelscluster. Zodra wij weten wie dat is, brengen wij u daarvan op de hoogte.
Als juf Cynthia terugkomt van haar zwangerschapsverlof neemt zij groep 6/7 weer over. Juf Sandra
wensen wij in elk geval een heel fijne tijd toe op De Brug.
Medezeggenschapsraad
Met enige regelmaat wordt ons duidelijk gemaakt dat de Medezeggenschapsraad (MR) en haar
werkzaamheden weinig bekendheid hebben. Na enkele jaren van relatieve rust heeft het afgelopen
jaar weer veel aandacht gevraagd. De nieuwbouwplannen voor locatie Schoolstraat zijn concreter
geworden en in de tussenliggende periode zal de huisvesting ook van voldoende kwaliteit moeten zijn.
Achter de schermen wordt stevig meegedacht over ontwikkelingen op en rond de school. De MR is
ook betrokken bij de sollicitatieprocedure van de nieuwe directeur.
De MR van De Brug bestaat uit 8 personen, 4 leden uit het team en 4 ouders. In regulier overleg met
de directie worden ontwikkelingen op school besproken. Dit kan over allerlei dingen gaan; inrichting in
en om de school, veiligheid, financiën, vakanties en groepsindelingen. Op grond van de Wet
Medezeggenschap Scholen (WMS) heeft de MR instemmingsrecht dan wel adviesrecht op tal van
onderwerpen. Het afgelopen jaar hebben wij met tevredenheid de ontwikkelingen bij De Brug
gevolgd. Voorstellen zijn, na bespreking (en eventuele aanpassing), van een positief advies of
instemming voorzien.
De Brug neemt ook zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR
zitten van de 10 basisscholen van de stichting SCO R'IJssel, per school één vertegenwoordiger van de
oudergeleding en één van de personeelsgeleding. De GMR behartigt de belangen van kinderen,
ouders en personeel op bovenschools niveau.
De zittingstermijn van enkele MR-leden zit er binnenkort op. Ries stelt zich herkiesbaar voor een
volgende periode van 3 jaar in de MR. Heb je belangstelling voor de (G)MR dan kan je dit aangeven
bij de secretaris van de MR, Wouter van Hoorn (Tel. 026-3112456, e-mail: mfmvanhoorn@hetnet.nl).
Wil je gewoon iets meer weten over de (G)MR en haar werkzaamheden, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, neem gerust contact op.
Ouderraad
De ouderraad is nog steeds op zoek naar versterking van het dagelijks bestuur. De functie van
penningmeester is al enige tijd vacant. Heeft u hier eventueel belangstelling voor of wilt u misschien
wat meer informatie? Neem dan contact op met de voorzitter van onze ouderraad, Janiek Kroon. Zij is
te bereiken onder telefoonnummer 026-3116726.
Werkgroep hoofdluis locatie Schoolstraat (Paepestraat en Heilweg)
Nu deze locatie volgend schooljaar over twee locaties verspreid is, zijn er eigenlijk te weinig ouders
om de hoofdluiscontrole te kunnen doen. De werkgroep is dus op zoek naar nieuwe leden. Wilt u
samen met hen elke dinsdag na een vakantie de kinderen op hoofdluis controleren? Meld u dan aan
bij Janiek Kroon, telefoonnummer 026-3116726.
Werkgroep hoofdluis locatie Uitterweert
Ook op locatie Uitterweert zijn we op zoek naar ouders die mee willen werken aan de
hoofdluiscontrole. Ouders die zich hiervoor op willen geven, kunnen contact opnemen met Jacqueline
Bik, moeder van Anne uit groep 7.
Plastic tassen
Zo tegen het einde van het schooljaar komen veel kinderen bij meneer Rinus om plastic tassen
vragen. Zijn voorraadje raakt zo langzamerhand weer op. Dus, heeft u tassen over? Meneer Rinus kan
ze goed gebruiken!
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
Volgende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “We spelen samen”.
Daarna staat de afspraak “We zijn aardig voor elkaar” centraal.
Agenda
13 juli
14 juli
14 juli
16 juli

10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
’s Middags groepen doorschuiven
10-minutengesprekken groep 7
Groep 1 t/m 8 ’s middags vrij – studiemiddag team

23 juli
7 september
Schoolstraat
17 juli
23 juli
24 juli
11 augustus
17 augustus
21 september
28 september
Uitterweert
21 juli
23 juli
24 juli
28 september

Volgende INFO
Eerste schooldag
Afscheid groep 8
Afsluiting schooljaar met continurooster; eindtijd 14.00 uur
Eerste dag zomervakantie (i.v.m. verhuizing)
Verjaardag juf Ingrid
Verjaardag juf Anneke
Kennismaking met directeur Annemiek van der Veen voor de ouders
van kinderen uit groep 1 t/m 4 op locatie Paepestraat
Kennismaking met directeur Annemiek van der Veen voor de ouders
van kinderen uit groep 5 t/m 8 op locatie Heilweg
Afscheid groep 8
Afsluiting schooljaar
Start zomervakantie om 12.00 uur
Kennismaking met directeur Annemiek van der Veen voor de ouders
van kinderen uit groep 1 t/m 8

