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Geachte ouders/verzorgers, 
Zoals vorige week al aangekondigd zouden we u deze week informeren over het brengen/halen van de kinderen en de inloop  
na de voorjaarsvakantie.  
Vanwege de versoepelingen die per 25 januari (vandaag dus) zijn ingegaan kunnen we na de voorjaarsvakantie namelijk weer starten  
met onze (aangepaste) inloop. De afgelopen periode hebben we binnen ons team over ‘de inloop’ gesproken, zowel over de uitgangs-
punten, het doel ervan en de praktische invulling. Vandaag ontvangt u hierover meer informatie.  
Voorop gesteld willen we als team van IKC De Brug aangeven dat we ontzettend blij zijn dat we onze ouders/verzorgers weer binnen mo-
gen ontvangen, want dat hebben we de afgelopen corona jaren echt gemist!! 
 
De inloop 
Zoals u weet starten we de dag in de groepen 1 t/m 8 met de inloop. Dit doen we elke dag met de kinderen en in het verleden ook elke 
dag met de ouders van 8.20u tot 8.30u. De coronacrisis heeft ons echter ook geleerd dat het ‘loslaten’ van met name onze jongste leer-
lingen vrij gemakkelijk ging, juist omdat ouders noodgedwongen niet mee naar binnen mochten en het afscheid nemen bij de deur ook 
heel duidelijk was voor onze kinderen. Er was t.o.v. de periode voor Corona dus wat meer rust tijdens de start van de dag, wat ten goede 
kwam aan een prettige opstart in de groep. Dit kwam destijds ook terug in de ouderpeiling die we over de periode van afstandsonderwijs 
en de coronacrisis hebben uitgezet (medio 2020).  
Toch vinden we het wel heel belangrijk om ook een inloop mét ouders te organiseren. We hebben besloten om de inloop met ouders na 
de voorjaarsvakantie op twee dagen te laten plaatsvinden. Dit zal voor alle groepen 1 t/m 8 zijn op de dinsdagen en vrijdagen. De andere 
dagen is er dus wel een inloop, maar dan alleen met de kinderen.  
 
De bedoeling van de inloop in alle groepen is dat kinderen kunnen starten op school met een activiteit naar keuze. Op die manier kunnen 
we tegemoet komen aan het welbevinden van kinderen. Kinderen kunnen meteen actief bezig zijn met leren. Er is op dat ogenblik tijd 
voor contact met de leerkracht voor de kinderen. Op de dagen dat ouders tijdens de inloop mee naar binnen mogen is er ook voor ou-
ders de gelegenheid om kort iets aan de leerkracht door te geven. Er is dan sprake van laagdrempelig contact wat wij erg belangrijk vin-
den. Uiteraard is het niet de bedoeling om heel uitgebreide gesprekken met de leerkrachten aan te gaan. Als u langer met de leerkracht 
wilt spreken dan kunt u daarvoor een aparte afspraak maken. 
 
Rol van de leerkracht en onderwijsondersteunend personeel 
De leerkracht en eventueel aanwezige onderwijsassistenten begeleiden de kinderen tijdens de inloop. Zij hebben tijdens de inloop vooral 
een stimulerende/motiverende rol. Vanaf 8.30u wanneer ouders weer naar huis zijn, kan het ook zijn dat er tijdens de inloop instructies 
gegeven worden. De inloop loopt namelijk nog langer door tot ongeveer 8.40u. 
 
Rol van de ouders 
Van 8.20u tot 8.30u op dinsdag en vrijdag bent u van harte welkom om tijdens de inloop mee naar binnen te gaan. Het is dan de bedoe-
ling dat u samen met uw zoon of dochter even meedoet met de inloopactiviteit. Zo krijgt u een beeld van wat uw kind op school allemaal 
doet.  
 
Organisatie brengen na de voorjaarsvakantie 
Na de voorjaarsvakantie kunnen de kinderen van alle groepen via hun eigen ingang weer naar binnen. Kinderen hoeven dus niet meer bij 
de klasdeur (nooduitgang) gebracht te worden, maar kunnen weer bij de ‘normale’ ingangen naar binnen. Uitzondering hierbij is de peu-
tergroep en de instroom groep (groep 1/2D). Kinderen die daar naartoe gebracht worden, mogen alle dagen nog steeds bij de nooduit-
gang deur gebracht worden.  
 
Dinsdag en vrijdag inloop met ouders 
Zoals hierboven aangegeven mogen op dinsdag en vrijdag de ouders mee naar binnen van 8.20u tot 8.30u. We verbinden daaraan wel 
wat spelregels ;-). 
-Buggy’s en kinderwagens moeten buiten blijven/ u kunt via de hoofdingang naar binnen en de wagen parkeren op het leerplein bij de 
groep; 
-We vragen u steeds met 1 ouder/verzorger per kind mee naar binnen te gaan, omdat het anders te druk wordt; 
-Kinderen uit verschillende groepen gaan niet mee met hun broer/zus, maar alvast naar hun eigen groep; 
-Jongere kinderen die nog niet op school zitten mogen uiteraard mee, maar de inloopactiviteiten zijn niet voor deze kinderen bedoeld. 
We vragen ouders/verzorgers dan ook in die situaties op hun eigen kind te letten.  
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Ophalen einde van de schooldag 
‘s Middags kunt u uw kind net als nu bij het lokaal ophalen. De kinderen komen dan naar u toe gelopen vanuit de ‘normale’ uit-
gangen (dus niet meer via de nooddeur). De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan zelf naar buiten. De ouders/verzorgers van deze 
kinderen kunnen in principe gewoon bij het hek wachten zoals u dat op dit ogenblik ook gewend bent. 
 
Halen en brengen peutergroep 
Zoals u hierboven al las, mogen de kinderen van de peutergroep ‘s morgens gewoon zoals dat nu ook gaat bij de buitendeur wor-
den afgegeven. Bij het ophalen vanaf 12.15u kunnen de ouders/verzorgers via de hoofdingang hun kind in het lokaal ophalen . Dan 
kunt u ook kort even iets overleggen met de aanwezige pedagogisch medewerkers. 
 
 
Namens het team van IKC De Brug wens ik u een heel fijne voorjaarsvakantie. En voor degenen die Carnaval vieren, een heel fijne 
Carnaval gewenst! 
 
 

 

 

 

 

 


