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Onderwerp: Start na de meivakantie 

 

  
Geachte ouders/verzorgers, 
Zoals u afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie gehoord heeft, gaan de basisscholen weer 
open. Zo ook ons eigen IKC! Daar zijn we natuurlijk blij mee, want we hebben onze kids enorm 
gemist. Ondanks dat we er heel blij mee zijn dat we onze kinderen na de meivakantie eindelijk weer 
kunnen zien, is het natuurlijk wel zo dat er behoorlijk wat georganiseerd moest en moet worden 
rondom de aangepaste maatregelen en protocollen vanwege het Coronavirus. Gisteravond ontving u 
van ons bestuur al een brief waarin de belangrijkste maatregelen op stichtingsniveau stonden 
uitgewerkt. Vandaag zoals beloofd ook nadere informatie over de invulling binnen ons eigen IKC. 
 
Werkwijze na de meivakantie 
Om te beginnen gaan we werken met (ongeveer) halve groepen. Van elke groep de die we hebben 
wordt een A groep gemaakt en een B groep. Die verdeling is een behoorlijke puzzel geweest, vooral 
omdat we met ongeveer 80 gezinnen te maken hebben die kinderen in meerdere groepen hebben. 
Ons uitgangspunt is dat kinderen uit één gezin op dezelfde dagen kunnen komen en dat we in 
totaliteit om en nabij de helft van de kinderen op ons IKC hebben. Het kan soms zijn dat een A of een 
B groep iets groter is, dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met de bovenstaande puzzel rondom 
broertjes en zusjes. U ontvangt als extra bijlage bij deze brief de groep kinderen (A of B) waarbij uw 
kind is ingedeeld. In het schema (bijlage 1) hieronder kunt u zien op welke dag groep A wordt 
verwacht en op welke dag groep B. In de regel zijn kinderen twee dagen per week op school.  
 
Om het behapbaar te houden voor personeelsleden, kunnen we het afstandsonderwijs zoals we dat 
op het ogenblik vormgeven niet volhouden op de dagen dat uw kind niet op school is. Vanuit de 
verschillende groepen wordt er wel huiswerk meegegeven/klaargezet door de leerkrachten. Dit werk 
wordt dan in de regel gemaakt op de dag dat de andere groep aan de beurt is om op school aanwezig 
te zijn. We zorgen ervoor dat het huiswerk zelfstandig te verwerken is. Contactmomenten met 
leerkrachten zijn immers op de huiswerkdag(en) niet mogelijk, omdat de juf of meester voor een 
groep staat. De woensdag is een lesvrije dag voor leerkrachten om bijvoorbeeld voorbereidingen te 
treffen, overleg te hebben enz. enz. Kinderen kunnen en mogen op die dag natuurlijk wel gewoon 
hun huiswerk maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Onderwijsinhoud: pedagogische prioriteit 
U ontvangt van de juf/meester van uw kind/kinderen nog een mail voor aanvang op 11 mei met 
daarin nog wat meer groepsspecifieke informatie (indien van toepassing). We vinden het na de 
vakantie heel belangrijk om juist aandacht te hebben voor het sociaal welbevinden van de kinderen. 
Kinderen zijn voor het eerst weer terug op ons IKC, na een lange periode van thuis werken. Onze 
eerste zorg zijn dus niet de kennis en vaardigheden, maar het welbevinden. Natuurlijk wordt er 
daarnaast ook gewoon aan de verschillende vakken gewerkt. We gaan zeker niet meteen in de toets- 
en teststand om te bekijken waar de kinderen precies staan.  
 
Halen en brengen van uw kind(eren) 
We vinden het natuurlijk heel belangrijk om ons te houden aan de richtlijnen die opgesteld zijn door 
onder andere het RIVM. Om die reden mogen ouders/verzorgers niet mee naar binnen tijdens het 
haal-/brengmoment. We hebben gelukkig een groot schoolplein, dus voor de haal- en 
brengmomenten mogen ouders van de onderbouwgroepen (1 t/m 3) wel gewoon het schoolplein op 
en kunt u uw zoon of dochter op de daarvoor aangewezen plek wegbrengen en/of ophalen. Om 
tijdens het haal- en brengmoment ook niet teveel volwassenen op het schoolplein te hebben, 
spreiden we de haal- en brengtijden. Hieronder vindt u per groep nadere informatie over het halen 
en brengen (bijlage 2). We zullen de haal- en brengplaatsen op het schoolplein bij de lokalen ook 
duidelijk markeren, zodat dit helemaal duidelijk is. We hebben geprobeerd met de bovenstaande 
maatregelen zoveel mogelijk de 1,5m afstand te kunnen waarborgen. Tot slot willen we hierbij 
opmerken dat we vertrouwen op ieders gezonde verstand en u als volwassene de 1,5m regel opvolgt.  
 
Noodopvang 
In de nieuwe situatie is het nog steeds zo dat er op de dagen dat uw zoon of dochter geen lesdag op 
school heeft, noodopvang geboden kan worden voor ouders die in vitale beroepen werkzaam zijn. 
Deze kinderen maken dan hun huiswerk en werken/spelen onder begeleiding van 
onderwijsassistenten. Indien dit voor u van toepassing is, verzoeken wij u om net als de afgelopen 
periode een mail te sturen naar directie@bsdebrug.nl met dagen dat deze noodopvang nodig is.  
 
Tot slot 
We zijn blij dat we na de meivakantie weer van start mogen gaan. In de brief die u gisteren heeft 
ontvangen via onze bestuursorganisatie (Innerwaard), heeft u al de nodige informatie ontvangen 
m.b.t. protocollen en werkwijze die we op school hanteren. U kunt deze brief nog een keer nalezen 
via deze link. Veel van wat komen gaat is ook voor ons nieuw en wennen. Uiteraard zullen we u op de 
hoogte houden via de nieuwsbrief van ontwikkelingen.  
 
Namens het team van IKC De Brug wens ik u voor nu een heel fijne meivakantie, 
 
Hartelijke groet, 
Stefan de Jonge

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200423_Brief_kinderen_ouders_en_medewerkers_Innerwaard_1.pdf


 

 

 
 
 
 
 
Bijlage 1: Schema werkwijze na de meivakantie (3 weken vooruit) 
 

Ma 
8.30-14.45 

Di 
8.30-14.45 

Wo 
 

Do 
8.30-14.45 

Vr 
8.30-14.45  

Week 1 

11 mei 12 mei 13 mei 14 mei 15 mei 

Groep A Groep B Lesvrij Groep A Groep B 
Groep B werkt thuis aan 
huiswerkopdrachten 

Groep A werkt thuis aan 
huiswerkopdrachten 

Huiswerkopdrachten 
afmaken 
(Groep A en B) 

Groep B werkt thuis aan 
huiswerkopdrachten 

Groep A werkt thuis aan 
huiswerkopdrachten 

Week 2 

18 mei 19 mei 20 mei 21 mei 22 mei 

 *Datum totdat huidige 
Corona afspraken in elk 
geval gelden 

 Hemelvaart Hemelvaart 

Groep A Groep B Lesvrij Lesvrij Lesvrij 
Groep B werkt thuis aan 
huiswerkopdrachten 

Groep A werkt thuis aan 
huiswerkopdrachten 

Huiswerkopdrachten 
afmaken 
(Groep A en B) 

  

     

Week 3 

25 mei 26 mei 27 mei 28 mei 29 mei 

Groep A Groep B Lesvrij Groep A Groep B 
Groep B werkt thuis aan 
huiswerkopdrachten 
 

Groep A werkt thuis aan 
huiswerkopdrachten 

Huiswerkopdrachten 
afmaken  
(Groep A en B) 

Groep B werkt thuis aan 
huiswerkopdrachten 

Groep A werkt thuis aan 
huiswerkopdrachten 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Bijlage 2: Halen en brengen 
 

Groep Brengen 

 Tijd Plaats 
Peuters Als contract S.v.p. binnenkomen via hek peuterplein 

  
U kunt uw kind afgeven bij de klasdeur (dat is een andere ingang dan de ingang die we 
normaal gebruiken). De pedagogisch medewerker staat klaar. 

1-2A 
juf Karien en 
juf Manon 

8.15-8.45 S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen Dorpsplein en Schoolstraat) 
 
U kunt uw kind afgeven bij de klasdeur (dat is een andere ingang dan de ingang die 
we normaal gebruiken). De juf of meester staat klaar. 

1-2B  
Juf Nienke  

8.15-8.45 S.v.p. binnenkomen via hek peuterplein 
  
U kunt uw kind afgeven bij de ingang die normaal gesproken ook altijd gebruikt wordt. 
(dus ingang groep 1/2B en 3) 

1-2C 
Juf Janine en  
juf Linda Saat 

8.15-8.45 S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen Dorpsplein en Schoolstraat 
 
U kunt uw kind afgeven bij de klasdeur (dat is een andere ingang dan de ingang die 
we normaal gebruiken) 

3 
Juf Linda Tiemes en 
juf Hanna 

8.15-8.45 S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen Dorpsplein en Schoolstraat) 
 
U kunt uw kind afgeven bij de klasdeur (dat is een andere ingang dan de ingang die 
we normaal gebruiken) 

4A 
Juf Eliza en juf Saskia 
Jansen 

8.15-8.45  
 
Uw zoon of dochter mag zelf naar zijn of haar groepslokaal lopen via de poort van de 
hoofdingang.  Dus gelieve niet als volwassene zelf meegaan het plein op. 4B 

Juf Maaike en juf 
Diana 

8.15-8.45 

5 
Juf Sanne 

8.15-8.45 

6 
Juf Anje en meester 
Willem Jan 

8.15-8.45 

7 
Juf Maicke en juf 
Wieneke 
 

8.15-8.45 

7/8 
Juf Nancy 

8.15-8.45 

8 
Juf Marcia en meester 
Sander 

8.15-8.45 

Noodopvanggroep 
(onderwijsassistenten) 

8.15-8.45 S.v.p. binnenkomen via hek hoofdingang. U kunt uw zoon of dochter afgeven bij de 
ingang van het speellokaal aan de voorzijde. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Groep Halen 

 Tijd Plaats 
Peuters Als contract S.v.p. binnenkomen via hek peuterplein 

  
U kunt uw kind afgeven bij de klasdeur (dat is een andere ingang dan de ingang die we 
normaal gebruiken). De pedagogisch medewerker staat klaar. 

1-2A 
juf Karien en 
juf Manon 

14.30 S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen Dorpsplein en Schoolstraat) 
U kunt uw kind ophalen in het vak bij de klasdeur (dat is een andere ingang dan de ingang 
die we normaal gebruiken). De juf of meester staat klaar 

1-2B  
Juf Nienke  

14.30 S.v.p. binnenkomen via hek peuterplein 
U kunt uw kind afgeven bij de ingang die normaal gesproken ook altijd gebruikt wordt. 
(dus ingang groep 1/2B en 3) 

1-2C 
Juf Janine en  
juf Linda Saat 

14.30 S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen Dorpsplein en Schoolstraat) 
U kunt uw kind afgeven bij de klasdeur (dat is een andere ingang dan de ingang die we 
normaal gebruiken). De juf of meester staat klaar 

3 
Juf Linda Tiemes en 
juf Hanna 

14.30 S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen Dorpsplein en Schoolstraat) 
U kunt uw kind ophalen in het aangegeven vak bij de klasdeur (dat is een andere ingang 
dan de ingang die we normaal gebruiken) 

4A 
Juf Saskia Jansen 
en juf Eliza 

14.45 S.v.p. binnenkomen via het hek hoofdingang. U kunt uw zoon of dochter ophalen in het 
vak aan de voorzijde van het gebouw bij de speelzaal. 

4B 
Juf Maaike en juf 
Diana 

14.45 S.v.p. binnenkomen via het hek hoofdingang. U kunt uw zoon of dochter ophalen in het 
vak aan de zijkant van het gebouw bij de fietsenstalling. 

5 
Juf Sanne 

14.45 U kunt langs het hek (Schoolstraat) wachten op uw kind. Uw zoon of dochter komt 
zelfstandig naar buiten. Denk aan de 1,5 meter afstand tussen volwassenen. 

6 
Juf Anje en meester 
Willem Jan 

14.45 

7 
Juf Maicke en juf 
Wieneke 

14.45 

7/8 
Juf Nancy 

14.45 

8 
Juf Marcia en 
meester Sander 

14.45 

BSO: 
Dienstdoende 
pedagogisch 
medewerker(s) 

Volgens 
contract 

U kunt uw kind buiten op het schoolplein ophalen vanaf 17.00. Wanneer u uw kind eerder 
komt ophalen willen we u vragen te bellen naar het schoolnummer: 026-3118974, optie 3  
(BSO). De dienstdoende pedagogisch medewerker neemt de telefoon op en zorgt ervoor 
dat uw zoon of dochter naar buiten komt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


