
I  

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Wat ziet de wereld er anders uit dan twee weken geleden toen de laatste nieuws-
brief aan u werd verstuurd. Toen nog vol plannen/activiteiten op school. De week 
van de lentekriebels, de grote rekendag enz. Nu volop bezig om samen met u, de 
kinderen onderwijs op afstand te kunnen verzorgen.  
We vinden het super fijn te zien en te horen dat velen van u zoveel waardering en 
lof toesturen voor onze leerkrachten. Dat waarderen we. Tegelijkertijd willen wij als 
team ook echt onze waardering en complimenten doorsturen aan onze ouders én 
kinderen die zo ontzettend goed met deze nieuwe en onwennige situatie omgaan. 
Fijn te merken dat we hierin echt “Samen De Brug” zijn. De brugfunctie tussen leer-
kracht, kind en ouders wordt letterlijk door ons gevoeld. Heel veel dank daarvoor! 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u tevens een nieuwsbrief namens ons be-
stuur “Innerwaard” voor alle ouders en medewerkers. 

 

Hoe zag de week voor onze leerkrachten eruit? 
De afgelopen week stond uiteraard bijna volledig in het teken van ‘onderwijs op 
afstand’ zo goed mogelijk op poten zetten. Daartoe zijn we meerdere malen als 
team  bij elkaar geweest. Leerkrachten die verkouden thuis moesten blijven hebben 
zelfs ingebeld via een live camera verbinding zodat we samen goede afspraken kon-
den maken. En dat is goed gelukt, al beseffen we ons natuurlijk ook dat er  echt nog 
ontwikkeling in zit.  
Nadat woensdag alle lespakketten voor de groepen waren uitgereikt, zijn onze leer-
krachten nu druk om vragen te beantwoorden die binnenkomen, filmpjes m.b.t. 
bijvoorbeeld instructies op te nemen, leerlingen te volgen via de digitale systemen 
(voor zover dat kan).  
Naast de rol en taak in de voorziening van een blijvend (thuis) onderwijsaanbod 
voor de komende periode en de dagelijkse update hierin, zijn we als leerkrachten 
ook verantwoordelijk voor de opvang van kinderen van ouders met een vitaal be-
roep (onder schooltijd). Daartoe hebben we een rooster opgesteld van leerkrachten 
die per dagdeel verantwoordelijkheid hebben voor die groep leerlingen. Met die 
kinderen verzorgen we natuurlijk het onderwijsprogramma zoals dat ook thuis ge-
daan wordt. Daarnaast doen we natuurlijk tussendoor ook andere leuke knutselop-
drachten en spelen we buiten.  
Wanneer u werkzaam bent in een vitaal beroep is het voor ons erg belangrijk dat we 
horen wanneer u de komende periode nog opvang nodig heeft (t/m 6 april). Voor de 
voorschoolse– en naschoolse opvang en de kinderdagopvanguren van Zonnekin-
deren geldt hetzelfde. Op dit ogenblik blijft die opvang in onze regio nog gewoon op 
de eigen locatie. Zo is dat in onze veiligheidsregio besloten. 

 
We merken overigens dat sommige ICT systemen niet goed zijn ingesteld op de ca-
paciteit die op dit ogenblik gevraagd wordt. De klasbord-app is een voorbeeld van 
zo’n systeem wat (nog) niet helemaal goed werkt. Ook hierin zitten we niet stil en 
bekijken we steeds wat wij kunnen doen om hier oplossingen voor te bedenken. We 
hebben bijvoorbeeld contact met het mensen van Klasbord om dingen te verbete-
ren (voorbeeld afspelen van video’s die gemaakt worden).  
Daarnaast gaat onze groep 3 vanaf maandag beginnen met een ander systeem wat 
binnen office 365 gebruikt wordt (Teams). Groep 3 gebruikt dit andere systeem als 
een pilot wat we zullen evalueren. De ouders van groep 3 zijn hier inmiddels over 
geïnformeerd via een mail van de leerkrachten. Wellicht worden er dus nog aanpas-
singen gemaakt, want we merken dat het goed werken van ICT-systemen echt een 
vereiste is om het werken op afstand goed mogelijk te maken. 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 14 

Agenda 

 
Ma 23-3 t/m ma 6-4 
 -Onderwijs op afstand 
Vr. 3 april 
 -Nieuwsbrief 15 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-geen 
  
 
-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We praten met elkaar als er iets is” cen-
traal. De week erop is dat: “Zeg ik stop, hou 
dan op!” 
 
 
Bijlagen:   
-Informatiebrief namens het bestuur van  
Innerwaard voor alle ouders en medewer-
kers 
-Herhaling extra nieuwsbrief over onderwijs 
op afstand (verzonden dinsdag j.l.) 
-Herhaling extra nieuwsbrief over sluiting 
scholen (verzonden zondag j.l.) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200320_Brief_kinderen_ouders_en_medewerkers_Innerwaard.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200320_Brief_kinderen_ouders_en_medewerkers_Innerwaard.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200320_Brief_kinderen_ouders_en_medewerkers_Innerwaard.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200320_Brief_kinderen_ouders_en_medewerkers_Innerwaard.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/2020/Extra_nieuwsbrief_Onderwijsopafstand.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/2020/Extra_nieuwsbrief_Onderwijsopafstand.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200315_brief_sluiting_scholen_ouders_verzorgers.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200315_brief_sluiting_scholen_ouders_verzorgers.pdf
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Tot slot 
We willen graag in contact blijven met onze kinderen en ouders, dus communicatie en 
instructies via videoboodschappen blijven we de komende periode volhouden. 
Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mees Arends en Jip de Wijs uit groep 6 hebben voor hun (Super) opa ‘s en oma’s een kaart geschreven 

 

De rode loper gaat uit!  

Deze rubriek voelt in deze tijd natuurlijk wat vreemd. Toch willen we hem blijven opne-
men in deze nieuwsbrief, want ook al kunnen deze kinderen helaas nu niet letterlijk 
over de rode loper naar binnen. We willen ze natuurlijk wel een warm welkom geven. 

 
(periode van 21-3-2020 tot en met 3-4-2020)  

De komende periode komen Jax Vleeming en Aleyna Basaran over de rode loper naar 
de basisschool!  We wensen Jax en Aleyna natuurlijk heel veel leerplezier bij ons op de 
basisschool.  
 
Ayan Maas en Raf Leemans starten in onze peutergroep de komende periode! 

De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers 
van deze kinderen. 

 
 

Jarigen 21-3-2020 t/m 3-4-2020 

Mrt Jarigen Groep 

21 Teun Berndsen  3 

21 Senna Verhaaf 8 

24 Quinty Dibbes  7 

26 Jayla Bongers 7/8 

26 Mathijs Laponder 7/8 

26 Jeashyna Wekker 3 

29 Lara Hadziomerovic  8 

31 Jaïra Ekkelboom  1-2A 

31 Fenne Leenders 1-2C 

Apr Jarigen Groep 

3 Gina Jansen 4A 

3 Bas Teerlink  4A 
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Corona, wat gaat nu in elk geval niet door... 
Normaal gesproken staan er in onze agenda’s natuurlijk allerlei  leuke en leerzame activiteiten. Veel daarvan kan 
nu helaas geen doorgang vinden. In deze rubriek geven we de komende periode steeds aan wat er (met zekerheid) 
komt te vervallen. Op dit ogenblik zijn dit de volgende activiteiten: 
-De week van de lentekriebels 
-De grote rekendag 
-Palmpasen 
-Paasviering 
-Het schoolvoetbaltoernooi  (besluit commissie Westervoort) 
-De Koningsspelen 
-Ben je betoeterd (OBK) 
-Cito eindtoets groep 8 (besluit van de overheid) 
 
 
 
Namens het team wens ik u een heel fijn en hopelijk zonnig weekend! 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 


