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Geachte ouders, verzorgers,
Dat het schooljaar ten einde loopt, is goed merkbaar! De kinderen van groep 7 en 8 van locatie
Schoolstraat kwamen bruingebrand en met enthousiaste verhalen terug uit Ameland, de andere
kinderen hebben –ondanks de zeer warme dag- genoten van hun schoolreisje. Nu wordt er door onze
achtste groepers nog hard gewerkt aan de musical, die op beide locaties weer fantastisch beloofd te
worden. En volgende week mogen alle andere kinderen al een kijkje nemen in hun nieuwe klas.
Groepsindeling en groepsbezetting 2010-2011
In de vorige INFO hebben we u laten weten, dat wij de groepsindeling van het komend schooljaar
eigenlijk pas willen presenteren wanneer deze helemaal rond is. Helaas echter is dat laatste nog
steeds niet helemaal het geval, omdat er op stichtingsniveau nog onderhandelingen met leerkrachten
gaande zijn. Desondanks willen wij u nu toch van de groepsindeling op de hoogte stellen, al is die dus
nog niet compleet.
Locatie Schoolstraat / Paepestraat
Groep 1/2
Juf Linda
Groep 1/2

Juf Thera en Juf Anneke (wo)

Groep 3

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

Juf Karien en Juf Ine (wo om de
week)
Extra lkr.
Juf Ingrid (mamo/dimo)
Groep 4
Juf Ine en Juf Lisette (om de week)
Extra lkr.
Juf Ingrid (mamo/dimo)
Locatie Schoolstraat / Heilweg
Groep 5
Meester Sander van Limbeek en
Meester Sander van Dieren (vrmi)

Groep 3

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

Groep 4/5
Extra lkr.

Juf Ank
Juf Rina (di/wo)

Groep 6/7

Juf Cynthia (di/wo/do/vr) en
Vacature (ma)

Groep 6

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

Groep 8

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

Groep 7
Groep 8

Juf Maicke en Meester Ton (wo)
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 Carin

IB loc S
RT

Mocht u vragen hebben, dan kunt u op locatie Uitterweert bij juf Carin en op locatie Schoolstraat bij
juf Anneke terecht. Wij hopen u in de INFO van 22 juli te kunnen informeren over de invulling van de
vacatures.

Juf Thera
Zoals u in de groepsindeling kunt zien, verwelkomen wij met ingang van het nieuwe schooljaar juf
Thera. Thera Derksen is al jaren als leerkracht van groep 1/2 op basisschool De Notenbalk in Duiven
werkzaam, een van de scholen van onze stichting. Omdat het leerlingaantal op deze school
vermindert, is er voor haar geen plaats meer in groep 1/2 op deze school. Wij zijn blij dat juf Derksen
nu bij ons de plaats van juf Tiny in groep 1/2 kan innemen, omdat wij met haar een zeer ervaren
leerkracht op De Brug krijgen. Mogelijkerwijs kunt u al komende dinsdag tijdens het doorschuiven van
de groepen kennis maken met juf Thera.
Afscheid juf Tiny
Op 23 juli aanstaande is het voor juf Tiny Willemsen van groep 1/2 B op locatie Schoolstraat echt haar
allerlaatste schooldag. Na 28 jaar op onze school gewerkt te hebben, gaat zij genieten van haar
pensioen. Vol inzet en enthousiasme heeft zij gedurende die jaren ruim 700 kleuters begeleid in hun
ontwikkeling naar groep 3. Om leerlingen, ouders en oud-leerlingen in de gelegenheid te stellen
persoonlijk afscheid van juf Tiny te nemen, wordt er voor haar op 23 juli van 12.15 uur tot 13.30 uur
een afscheidsreceptie in de hal van locatie Paepestraat georganiseerd. Mocht u juf Tiny met een
aardigheidje willen verrassen, dan doet u haar een heel groot plezier met een donatie voor de
stichting “Doe een wens”. Meer informatie over deze stichting vindt u in een voor die gelegenheid
ingerichte hoek in de hal.
Kennismakingsmiddag groep 4 locatie Paepestraat op locatie Heilweg
Dinsdag 13 juli gaan de kinderen weer kennismaken met de leerkracht waar zij na de grote vakantie
bij in de groep zullen komen. Voor de kinderen van groep 4 van de locatie Paepestraat betekent dit
dat zij ’s middags naar groep 5 op de locatie Heilweg moeten. Meester Sander van Limbeek zal deze
kinderen na de lunch komen ophalen op locatie Paepestraat. Gezamenlijk lopen zij dan naar locatie
Heilweg en daar zullen zij in groep 5 de kennismakingsmiddag hebben. Om 15.00 uur kunt u uw kind
op locatie Heilweg ophalen.
Ouderavond over de Tevredenheidonderzoeken op 14 juli
Zoals al in de vorige INFO werd aangekondigd, is er komende woensdag 14 juli een ouderavond over
de resultaten van de tevredenheidonderzoeken. Deze avond wordt gehouden op locatie Uitterweert en
begint om 20.00 uur. Wanneer u nog niet heeft laten weten of u dan aanwezig zult zijn, wilt u dat dan
uiterlijk dinsdagmiddag aan de leerkracht van uw kind(eren) doorgeven?
Medezeggenschapsraad zoekt nieuwe leden
Met enige regelmaat wordt ons duidelijk gemaakt dat de Medezeggenschapsraad (MR) en haar
werkzaamheden weinig bekendheid hebben. Na enkele jaren van relatieve rust hebben de afgelopen
jaren weer meer aandacht gevraagd. Na uitwerking van de nieuwbouwplannen voor locatie
Schoolstraat is de bouw ervan nu in volle gang. Achter de schermen wordt stevig meegedacht over
ontwikkelingen op en rond de school. De MR was ook betrokken bij de sollicitatieprocedure van onze
nieuwe directeur Annemiek.
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
en menig voorstel 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. Patricia en Hans stellen zich echter
herkiesbaar. Voor Wouter zal komend schooljaar het laatste jaar als MR-lid zijn. Ook bij andere MRleden komt een aftreden in zicht, omdat het jongste kind binnen enkele jaren de basisschool gaat
verlaten. Om de continuïteit binnen de MR te waarborgen, zouden we nu al graag nieuwe gezichten
binnen de oudergeleding van de MR zien. Bij zo’n geleidelijke wisseling van MR-leden houden we
graag een evenredige verdeling tussen ouders van locatie Schoolstraat en ouders van locatie
Uitterweert.

Ouders die belangstelling hebben voor de MR kunnen dit opgeven bij de secretaris van de MR, Wouter
van Hoorn (Tel. 026-3112456, e-mail: mfmvanhoorn@hetnet.nl). Wil je eerst meer weten over de MR
en haar werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, neem gerust contact op of spreek
één van de MR-leden hier op aan.
Spelletjesmiddagen locatie Paepestraat
Maandag 19 juli is er voor groep 3 en 4 een spelletjesmiddag gepland. Het is de bedoeling dat de
kinderen dan een gezelschapsspelletje meenemen.
Op dinsdag 20 juli hebben de groepen 1/2 een spelletjesmiddag. Wilt u ook aan deze kinderen een
leuk gezelschapsspel meegeven?
Groep 8 zal op beide middagen naar ons toe komen om de kinderen te helpen bij de spelletjes en
samen met hen de spelletjes spelen.
Ouders gevraagd voor hulp bij de afsluiting van het schooljaar op locatie Uitterweert
Op donderdag 22 juli is de afsluiting van het schooljaar op locatie Uitterweert. Het thema van deze
dag is “Vakantie” (een stedentrip in de zomer). We zoeken voor deze dag veel ouders die van 8.30
uur tot 13.00 uur een groepje willen begeleiden. De kinderen gaan gewoon tot 14.45 uur naar school.
Als u wilt helpen, vult u dan uw naam in op de intekenlijsten bij de klaslokalen?
Schoonmaakavond en schoonmaken van materialen kleuterbouw Uitterweert
Op maandag 19 juli is er een schoonmaakavond in de kleuterbouw. Als u die avond mee wilt helpen
kunt u uw naam invullen op een lijst bij de ingang van het lokaal. We hopen dat er een aantal
ouders zijn die zich opgeven want vele handen maken licht werk!
Ook als u materialen mee naar huis wilt nemen om schoon te maken, kunt u dit op de lijst invullen.
Gevonden voorwerpen locatie Uitterweert
Ook op locatie Uitterweert zijn er dit jaar weer veel gevonden voorwerpen. Op donderdag 15 en
vrijdag 16 juli zullen al deze voorwerpen op een waslijn in school komen te hangen. Kijkt u goed of er
nog iets van u of uw kinderen is blijven liggen.
Alles voorwerpen die daarna nog over zijn gebleven gaan naar een goed doel.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “We helpen elkaar”.
In de laatste week van dit schooljaar staat de afspraak “Zeg ik stop, hou dan op” centraal.
Agenda
12 juli
13 juli
13 juli
14 juli
15 juli
22 juli
23 juli
22 juli
23 juli

10-minutengesprekken groep 1 t/m 6 (op verzoek) en groep 7
10-minutengesprekken groep 7
Middag groepen doorschuiven
Ouderavond over Tevredenheidonderzoeken
groep 1 t/m 8 vrij vanaf 12.00 uur, voor locatie Heilweg vanaf 12.15 uur
Afsluiting schooljaar
Afscheid juf Tiny
Volgende INFO
Start zomervakantie om 12.00 uur, op locatie Heilweg om 12.15 uur

Schoolstraat
Locatie Paepestraat
19 juli
20 juli

Spelletjesmiddag groep 3 en 4
Spelletjesmiddag groep 1/2

Locatie Heilweg
16 juli

Afscheid groep 8 op locatie Uitterweert

Uitterweert
20 juli

Afscheid groep 8

