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Geachte ouders/verzorgers, 
We gaan weer van start! 
De zomervakantie zit er weer op. Afgelopen week hebben alle leerkrachten van ons basisschoolteam er 
hard aan gewerkt om ons mooie IKC weer klaar te maken voor het schooljaar 2022-2023. Daarnaast is er 
door de pedagogisch medewerkers van Zonnekinderen uiteraard de gehele zomerperiode gewoon 
doorgewerkt om de vakantieopvang te regelen. Wij kijken ernaar uit alle kinderen en ouders aanstaande 
maandag weer te ontmoeten. In het bijzonder ook een warm welkom voor alle kinderen die maandag 
voor het eerst starten bij IKC De Brug! 
 
In deze startbrief treffen jullie de eerste benodigde informatie aan voor de start van het schooljaar. Begin 
volgende week krijgen de oudste kinderen de activiteitenkalender van dit schooljaar mee naar huis. Hier 
vindt u hem vast digitaal. Ook zullen we alle leerlingen een groepsboekje meegeven met praktische 
informatie. 
 
Op deze manier hopen we iedereen goed te informeren. Wij wensen iedereen een prachtig, leerzaam en 
gezellig schooljaar toe! 

 
Brengen en halen 
Vanaf volgende week kunnen de kinderen van alle groepen via hun eigen ingang naar binnen. Kinderen 
hoeven dus niet bij de buitendeur gebracht te worden (wat in Coronatijd wel gebeurde), maar kunnen 
gewoon bij de ‘normale’ ingangen naar binnen. Uitzondering hierbij is de peutergroep. Kinderen die daar 
naartoe gebracht worden, mogen alle dagen nog steeds bij de buitendeur gebracht worden. 
 
Dinsdag en vrijdag inloop met ouders 
Op dinsdag en vrijdag mogen de ouders weer mee naar binnen van 8.20u tot 8.30u.  
Aanstaande maandag mogen,  bij wijze van uitzondering, wel de ouders van de startende kleuters even 
mee naar binnen. Het is per slot van rekening de eerste maandag na de vakantie. 
 
We verbinden aan de inloop wel de gebruikelijke 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. 
 
 
 
 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022-2023_v2_1.pdf


 

 

 
 
 
 
 
Ophalen einde van de schooldag 
 
groepen 1-2-3 
‘s Middags kunt u uw kind bij het lokaal ophalen. De kinderen komen dan naar u toe gelopen vanuit de 
‘normale’ uitgangen. 
 
groepen 4 t/m 8 
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 al gewend was. 
 
Halen en brengen peutergroep 
Zoals u hierboven al las, mogen de kinderen van de peutergroep ‘s morgens gewoon bij de buitendeur 
worden 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. 
 
Groepsboekjes 
De groepsboekjes met nadere informatie over de groep van uw kind gaan volgende week op papier mee 
met de kinderen. Hieronder vindt u vast de groepsboekjes 2022-2023 en algemene informatie digitaal. 
Klik op de onderstaande linkjes om te kunnen bekijken: 
 
Algemene informatie 2022-2023 
Groepsboekje groep 1-2 
Groepsboekje groep 3 
Groepsboekje groep 4 
Groepsboekje groep 5 
Groepsboekje groep 6 
Groepsboekje groep 7 
Groepsboekje groep 8 
 
Gymmen 
We gaan met de groepen 3 t/m 8 op de gymdagen (maandag en donderdag) weer naar de sportzaal om te 
gymmen (ook groep 2/3). Het gymrooster vindt u in het groepsboekje van uw zoon of dochter. Komende 
maandag zullen we nog niet direct starten met de gymles in de sportzaal, dus groep 6 start gewoon op 
school. 
 
Privacy voorkeuren 
Elk schooljaar kunt u de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren) aanpassen. Dat doet u in Parro. Het 
aanpassen van de voorkeuren kan tot 16-09-2022. U geeft toestemming, tenzij u de voorkeuren voor 
bovengenoemde datum wijzigt. Zo kunt u de privacy voorkeuren bekijken en desgewenst aanpassen. Ga 
naar het groepenscherm -> ‘privacy voorkeuren’ -> geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de 
stipjes op het potlood achter het kind. 

 
 
 
 
 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Algemene_tekst_2022-2023_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_1-2_versie_22-23_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_3_versie_22-23_def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_4_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_5_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_6_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_7_versie_22-23-def.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Groepsboekje_groep_8_versie_22-23-def.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
Corona 
De situatie rondom corona is gelukkig een stuk beter dan een jaar geleden. Op dit 
moment zijn er geen bijzondere maatregelen nodig. Laten we hopen dat het zo blijft! Wel 
is er nog steeds een beslisboom. Deze vindt u hier.  
 
 
Voor de zomervakantie informeerden wij u via onze nieuwsbrief al over de studiedagen voor het team. De 
eerste studiedag is al gauw, namelijk op woensdag 21 september. De kinderen zijn die dag vrij. 
 
Namens het team wens ik u alvast een heel fijn weekend en tot maandag! 
Hartelijke groet, 
Stefan de Jonge 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/groepsboekjes/Beslisboom_alle_leeftijden_-_BOinK_AJN_RIVM__07072022_2.pdf

