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SBO De Brug

Wist u dat ????




Zwanengat 3

Op dinsdag 20 november a.s. het
eerstvolgende ouderspreekuur is?
U hiervoor een afspraak kunt maken met
de leerkracht tussen 15.00 en 16.00 uur?
Uw kind hiervoor vandaag een strookje op
papier mee naar huis krijgt?

4132 XC Vianen
infobrugvianen@fluenta.nl
www.brugvianen.nl
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Datum: 8 november 2018
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Jantine
Juf Jantine, onze adjunct directeur, gaat per 1 december a.s. aan het werk als
Kwaliteitsmedewerker Passend Onderwijs voor een ander schoolbestuur. Het afscheid komt
steeds dichterbij.
Velen van u kennen Jantine als eerste contact met De Brug. Jantine zorgde voor het contact
met de basisscholen en deed de hele toelatingsprocedure. Daarnaast is zij de
contactpersoon voor de stagiaires en de opleidingsscholen. Op school zorgt zij voor de
roosters, de schoolgids, de toets kalender, het welzijn van collega’s en is ze mee
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. U ziet een bezige bij, altijd
onderweg met een strakke planning.
In 2001 startte Jantine bij ons op De Brug als leerkracht. Verschillende groepen en ook in
wisselende duo’s, ze pakte het op en ging de uitdaging niet uit de weg. Vanaf 2006 kwam
daar het adjunct zijn bij. Verschillende studies volgden en steeds wist ze werk, studie en
gezin te combineren. Een uitdaging die velen met bewondering hebben gevolgd.
En nu komt voor haar een volgende stap op weg naar de toekomst. Zij koos voor een meer
adviserende baan en minder direct met kinderen te werken. Vanuit haar kennis, de ervaring
en haar manier van omgaan met veel verschillende taken tegelijk kan zij op haar nieuwe plek
een waardevolle aanvulling zijn voor het onderwijs in het geheel. Juist om al deze dingen
zullen wij haar erg gaan missen.
Onderweg zijn, nu niet meer de brug overgaan naar De Brug, het zal een thema voor haar
blijven en daarin wensen wij haar een goede reis en een behouden aankomst. We willen
haar ook nu al bedanken voor al die jaren van inzet en collegialiteit, voor haar betrokkenheid
en het meedenken in heel veel verschillende zaken.
Glimlach
Een glimlach is een brug
Die mensen verbindt
Zodat verdriet gedeeld wordt
Zodat geluk gedeeld wordt
Zodat mensen zich thuis voelen
Bij elkaar en bij U.
Een knipoog is een boodschap
Die mensen verbindt
Zodat mensen elkaar troosten
Zodat mensen elkaar moed inspreken
Zodat mensen weten
Dat ze niet alleen zijn.
Afscheid
Op donderdag 29 november a.s. nemen we met de kinderen afscheid van juf Jantine en ook
voor u is daar een moment voor. U ontvangt hiervoor vandaag een uitnodiging via e-mail.
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Team
Juf Marije Quartel heeft het advies gekregen om voorlopig op een andere school te werken
aan haar re-integratie. Dit betekent dat we haar tijdelijk niet zullen zien op De Brug. We
hopen dat deze verandering positief mag bijdragen aan haar herstel en wensen haar daarbij
sterkte, vertrouwen en geduld.
Het vertrek van juf Jantine en juf Marije betekent dat er vacatures zijn. We zijn druk bezig
met het invullen daarvan. Komende week vinden er sollicitatiegesprekken plaats met
mogelijke opvolgers.
We houden u op de hoogte.
Inspectie
In de vorige nieuwsbrief schreven wij u dat op dat moment de inspectie op bezoek was.
Aan het eind van het bezoek hebben zij aangegeven dat er vragen liggen op het gebied van
doorgaande lijnen binnen de school. De inspectie vraagt ons meer werk te maken van het
vastleggen van plannen en het volgen daarvan. Daarin verwachten ze van ons meer
afstemming en controle op de effecten van de plannen.
De veiligheid en het pedagogisch klimaat binnen de school en op het plein beoordeelt de
inspectie als voldoende. De rust en de positieve werksfeer zijn daarin positief opgevallen.
Wel vraagt ze van ons de sociale en maatschappelijke competenties verder uit te werken. Dit
betekent dat we meer in beeld moeten brengen welke vaardigheden we onze kinderen willen
leren om ze tot zelfstandige leden van onze maatschappij te laten worden. Een voorbeeld
daarvan is het zelfstandig deel kunnen nemen aan het verkeer.
De inspectie bezoekt nog vier andere scholen en het stichtingskantoor van Fluenta en komt
daarna met haar definitieve bevindingen. Deze wachten we enerzijds af, anderzijds zijn we
intern al aan het werk, dat waren we al, aan het meer stroomlijnen van onze werkwijze en de
afstemming voor individuele kinderen.

Gezond
Het wordt bijna een traditie. Ook dit jaar zijn we weer ingeloot om mee te
mogen doen met het Schoolfruit project. Dit betekent dat op dinsdag,
woensdag en donderdag in alle groepen fruit of groenten wordt uitgedeeld.
Fruit als gezond tussendoortje. Soms ook onbekend fruit om te proeven.
Bij dit fruit hoort ook een aantal lessen over gezonde voeding en gezond leven. En daarom
ook deze oproep aan u. Helpt u mee? Door te zorgen voor gezond eten en drinken. Door op
maandag en vrijdag zelf een fruit-tussendoortje mee te geven?
Dit project start komende week en gaat door tot de meivakantie. Voor u zijn er geen kosten
aan verbonden, omdat de Europese Unie dit voor ons betaalt!
Bij gezond leven hoort ook het niet roken in het bijzijn van kinderen.
Vanaf 2020 zijn wij als school wettelijk verplicht rookvrij te zijn. Daarom nu vast de oproep
om daaraan te wennen en ook niet voor het schoolhek te roken.
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Ouderspreekuur
Op dinsdag 20 november a.s. vindt het eerstvolgende ouderspreekuur plaats.
Tijdens dit spreekuur kunt u, tussen 15.00 en 16.00 uur de groepsleerkracht spreken.
Wij vragen u aan te geven waar u het over wilt hebben.
U kunt hierbij denken aan: het welzijn van uw kind, de thuissituatie, onderzoeksresultaten,
medische zaken, leerontwikkeling, enzovoort.
Wanneer u iemand anders wilt spreken (bijvoorbeeld de IB-er, logopedist, RT-er, directie)
kunt u uiteraard met hen een afspraak maken voor een ander moment.
Indien u de leerkracht wilt spreken, vragen wij u het strookje dat uw kind op papier mee naar
huis krijgt, voor donderdag 15 november a.s. ingevuld mee terug te geven naar school.

Autisme en de feestdagen
Inloopavond in Leerdam

Sinterklaas (weet jouw kind al wat hij of zij krijgt?)
Kerst (mag jouw kind aan het kerstdiner?)
Oud en nieuw (al die geluiden!)
Verjaardagen (moet ik ze nu wel of niet uitnodigen?)
Wanneer: woensdag 21 september 2018. Zaal open vanaf 19.15 uur.
Waar: Noorderberg, Bergstraat 90, 4141 BW Leerdam
Informatie: Herman Wieringa & Laura van Wijnen
h.wieringa@vijfheerenlanden.nl & l.van.wijnen@vijfheerenlanden.nl

Deze avond wordt voor u georganiseerd door
sociaal team Leerdam.
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