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Geachte ouders/verzorgers, 

Zoals u weet heeft het kabinet afgelopen dinsdag bekend gemaakt dat de maat-
regelen m.b.t. het Coronavirus verlengd worden tot in elk geval 28 april. Dat 
betekent dat we de manier van werken die we hebben ingezet dus zullen gaan 
voortzetten tot in elk geval de meivakantie. De periode erna is dus nog onduide-
lijk. Voor 28 april zal het kabinet bekend maken welke afspraken en richtlijnen 
er voor de periode erna zullen gelden. 
Wij zijn met betrekking tot het onderwijs op afstand volop in ontwikkeling en 
binnen het team steeds met elkaar in gesprek om ons aanbod verder te optima-
liseren.  We willen u ontzettend bedanken voor alle hartverwarmende berichten 
die we ontvangen. Het is heel fijn om te zien dat we met z’n allen (team, ouders 
en kinderen) zo goed mogelijk de gezamenlijke opdracht oppakken om het on-
derwijs op afstand op een goede manier doorgang te laten vinden. 

Bij deze nieuwsbrief vindt u tevens een nieuwsbrief vanuit ons bestuur Inner-
waard. U kunt deze nieuwsbrief bekijken door op deze link te klikken 

 

Hoe gaat het op school? 

De afgelopen twee weken zijn volop benut om het onderwijs op afstand verder 
in te regelen. Inmiddels zijn de groepen 3 t/m 6 over op de ‘Teams’ app van Mi-
crosoft. Dit systeem is wat stabieler dan de Klasbord app. Al is ook Teams in de-
ze bijzondere weken soms gevoelig voor storingen.  
Het voordeel van de Teams app is o.a. dat contact met kinderen gemakkelijker 
mogelijk is. Bijvoorbeeld via de videobel optie kunnen leerkrachten op deze ma-
nier gemakkelijker even contact opnemen met kinderen of met u.  

Ook wij hebben binnen ons team veelvuldig contact met elkaar via o.a. de digi-
tale middelen die ons ter beschikking staan. Dit om het aanbod per groep zo 
goed mogelijk met elkaar af te stemmen.  
De communicatie per groep verloopt zoveel mogelijk via de groepsleerkrachten. 
Zo worden ook eventuele ‘ophaalmomenten’ met u gecommuniceerd. 

 

Naast het geven van onderwijs op afstand zijn er ook kinderen van ouders in 
vitale beroepen die bij ons op school opgevangen worden. Dit gebeurt onder 
schooltijd door leerkrachten. De voor– en naschoolse opvang vindt, net als nor-
maal gesproken, plaats door pedagogisch medewerkers. Ook dit wordt de ko-
mende periode verder voortgezet. Mocht u in een vitaal beroep werkzaam zijn 
kunt u per mail doorgeven aan meester Stefan wanneer u van deze opvang 
(onder schooltijd) gebruik zou willen maken (directie@bsdebrug.nl) 

 

De rode loper gaat uit!  (periode van 4-4-2020 tot en met 17-4-2020)  

De komende periode komen Aleyna Basaran en Niels Rutten over de rode loper 
naar de basisschool!  We wensen Aleyna en Niels natuurlijk heel veel leerplezier 
bij ons op de basisschool. Hopelijk kunnen we jullie snel echt op school verwel-
komen! 
 
Ayano Maas, Raf Leemans en Ali Hassan starten in onze peutergroep de komen-
de periode! De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de 
ouders/verzorgers van deze kinderen. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 15 

Agenda 

 
Ma 6-4  t/m vr. 24-4 
 -Onderwijs op afstand 
 (Coronamaatregelen lopen in elk 
 geval t/m 28 april) 
Vrijdag  10 april 
 -Goede vrijdag 
 (kinderen vrij, geen thuiswerk dus) 
Maandag 13 april 
 -Tweede Paasdag 
 (kinderen vrij, geen thuiswerk dus) 
Vrijdag 17 april 
 -Nieuwsbrief 16 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-geen 
  
 
-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ In de klas, in de hal, zachtjes praten overal” 
centraal. De week erop is dat: “Wie rent hier-
binnen moet opnieuw beginnen!” 
 
 
Bijlagen:   
-Informatiebrief namens het bestuur van  
Innerwaard voor alle ouders en medewer-
kers 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200403_Brief_kinderen_ouders_en_medewerkers_Innerwaard.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200403_Brief_kinderen_ouders_en_medewerkers_Innerwaard.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200403_Brief_kinderen_ouders_en_medewerkers_Innerwaard.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200403_Brief_kinderen_ouders_en_medewerkers_Innerwaard.pdf
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Wat  doorkijkjes van het werken op afstand uit diverse groepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jarigen 4-4-2020 t/m 17-4-2020 

Apr Jarigen Groep 

4 Joy Alberti  3 

4 Mick Hermsen  1-2B 

5 Maud Holten  3 

9 Luuk Noordijk 7/8 

9 
Dominic Teunis-
sen  

3 

13 Tijn Hetterscheit 8 

13 Milan de Wijs 6 

14 Feline Bloemberg  5 

15 Atakan Demirci  6 

15 Jesslyn Hovestad  7 

15 Zoë Verhaaf  7/8 

15 Morris Wenting  5 

16 Ömer Öztürk  5 
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In de krant 
Afgelopen week stond er een artikel in de Westervoort post m.b.t. het werken op afstand binnen ons IKC en Inner-
waard. Mocht u het artikel willen bekijken, het is hier te lezen. (of klik op de afbeelding hieronder om te bekijken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
-Palmpasen 
-Paasviering 
-Het schoolvoetbaltoernooi  (besluit commissie Westervoort) 
-De Koningsspelen 
-Ben je betoeterd (OBK) 
-Cito eindtoets groep 8 (besluit van de overheid) 
- Moederdag. Dit jaar is de opdracht voor de papa’s en/of de kids. Zorg voor een leuk/lief moederdag presentje/
knutsel :-). 
 
 
 
Namens het team wens ik u een heel fijn en hopelijk zonnig weekend! 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

https://www.ikc-debrug.nl/nieuwsbrief/artikel-westervoort-post/
https://www.ikc-debrug.nl/nieuwsbrief/artikel-westervoort-post/

