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Halverwege
We zijn halverwege het schooljaar.
Vorige week zag u het rapport van uw zoon of dochter.
In het rapportgesprek hebben we ook samen gekeken naar de werkpunten voor de komende
tijd. Een uitdaging aan ons allemaal.
De tweede helft van het schooljaar betekent ook een aantal veranderingen binnen het team.
Juf Marjan is begonnen als adjunct-directeur op onze school.
Haar heten we van harte welkom. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
Na de voorjaarsvakantie start zij op maandag en dinsdag als juf voor groep Groen.
Juf Marije Schot gaat zich dan verder inwerken in groep Blauw, waar zij juf Lianne gaat
vervangen, zodra haar zwangerschapsverlof begint.
De middenbouw groepen hebben vandaag een uitnodiging meegekregen om deel te nemen
aan een langjarig onderzoek van de universiteit Utrecht.
We ondersteunen de vraag van hun onderzoek: Wat gebeurt er als je groter wordt in de
ontwikkeling van je hersenen?
Halverwege het schooljaar, de lente staat voor de deur.
We kunnen genieten van de eerste bloemen die gaan bloeien.
Mooie cadeautjes
van de natuur.
Zomaar gegeven,
gekregen talent.
Ook jij bent zo'n wonder,
uniek en bijzonder.
Je mag er zijn
om wie je bent.

Gymzaal
De eerste werkzaamheden zijn gestart en binnenkort zal het fietspad aan de achterkant
worden afgesloten. Kinderen moeten dan een andere route kiezen. Helpt u hen daarbij als
het nodig is?
Halen en brengen
Het lijkt dat de lente er weer aan komt en hopelijk komen dan steeds meer kinderen op de
fiets naar school. Dit is goed voor de conditie. Het helpt om de milieuvervuiling tegen te
gaan. Niet voor niets demonstreerden vorige week 10.000 jongeren om ons volwassenen
een lesje te leren.
Laten we dit oppakken en samen proberen het energieverbruik te beperken.
Bijkomend voordeel kan zijn dat het minder druk is bij de uitgang voor de hoofdingang. We
zijn in gesprek om te zoeken naar mogelijkheden om de drukte bij het weggaan wat te
spreiden. Meer kinderen op school betekent ook meer halen en brengen. Zijn de
parkeerplaatsen aan De Bleek vol, maakt u dan gebruik van de plaatsen aan het
Zwanengat.
Vakantie
Iedereen een fijne voorjaarsvakantie gewenst!
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Even voorstellen…..
Mijn naam is Marjan Klein. Vanaf 1 februari ben ik er op maandag en dinsdag
om me in te werken als adjunct-directeur en groepsleerkracht van groep
Groen. Vanaf 1 maart zal ik op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en de
woensdag om en om aanwezig zijn. Ik krijg dan op maandag en dinsdag
groep Groen en de overige dagen zal ik ambulant zijn voor adjunct taken.
Hier heb ik heel erg veel zin in!
Even wat meer over mezelf.
Ik ben 47 jaar en woon in IJsselstein, samen met mijn man Kees en onze
twee kinderen Lisanne (15) en Olaf (12). Ik heb de laatste jaren gewerkt als
intern begeleider en leerkracht op de Pijler in IJsselstein. Omdat ik toe was
aan een nieuwe uitdaging heb ik gesolliciteerd op de Brug als adjunct-directeur.
In mijn vrije tijd heb ik ook nog andere bezigheden dan het onderwijs.
Ik ben organist in de Ontmoetingskerk van IJsselstein, ben vrijwilliger bij IJZPC (zwemclub
van IJsselstein) en ik houd van lezen, tuinieren, (hard)lopen en van sport kijken. Vooral
voetbal kijken (op de tv en op het veld), daar geniet ik van!
Ik heb het gevoel dat ik helemaal “pas” op De Brug. Ik zie uit naar de samenwerking met
team, ouders en kinderen van De Brug en ik hoop eenieder binnenkort persoonlijk te leren
kennen
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