
I  

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Iets eerder dan volgens de planning, hierbij nieuwsbrief 18.  Dit heeft te maken met 
het feit dat we vanaf volgende week weer helemaal geopend zullen zijn.  

Deze nieuwsbrief staat natuurlijk in het teken van de regels en afspraken waar we 
nog wel aan gebonden zijn de komende periode. Afgelopen week werd het protocol 
voor de heropening van de basisscholen opgeleverd. In deze nieuwsbrief leest u de 
belangrijkste afspraken voor ons IKC op een rijtje. Tevens ontvangt u bij deze 
nieuwsbrief de brief van ons bestuur, Innerwaard. Klik hier om te bekijken. 

 

Heropening IKC De Brug 

Binnen de stichting en ons IKC volgen we het protocol “Heropening basisonderwijs”. 
Dat protocol is als bijlage bij deze nieuwsbrief ter informatie opgenomen. Klik hier 
om te bekijken. Hieronder vindt u een uitwerking van diverse onderwerpen voor ons 
IKC die voor u van belang zijn om te weten.  

 

Wegbrengen en ophalen 

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 
nog steeds 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.  
We hanteren daarbij dezelfde subgroepen (A en B) die we de afgelopen periode 
hebben gehanteerd, toen we steeds maar de helft van de kinderen op school 
mochten ontvangen. 

 

Hieronder vindt u per groep de informatie over het halen en brengen (bijlage 1) We 
hebben geprobeerd met de bovenstaande maatregelen zoveel mogelijk de 1,5m 
afstand te kunnen waarborgen. Tot slot willen we hierbij opmerken dat we vertrou-
wen op ieders gezonde verstand en u als volwassene de 1,5m regel opvolgt.  

 

Hygiëne maatregelen 
We zullen uiteraard ook de komende periode weer extra aandacht hebben voor 
afspraken rondom hygiëne. We stellen het op prijs als kinderen thuis goed hun han-
den wassen, voordat ze naar school gaan. Op school wassen de kinderen hun han-
den, o.a. voor het eten en drinken. 

 Er wordt gedurende de dag extra schoongemaakt (toiletruimtes, deurposten, trap-
leuningen enz) door onze conciërge, meester Gerard. Hij is alle dagen op school aan-
wezig om deze werkzaamheden te kunnen verrichten. 

 
Materialen  

Kinderen mogen geen andere spullen naast hun eten en drinken meenemen naar 
school. Graag wel maandag 8 juni alle schriften weer meegeven naar school. Ook de 
eventuele devices (laptops) die we uitgeleend hebben de afgelopen periode moeten 
maandag weer terug op school zijn, zodat we ze weer kunnen gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2019-2020: Nummer 18 

Agenda 

-Maandag  8 juni 
 -Ons IKC is weer volledig geopend 
 (zie nadere informatie in deze  
 nieuwsbrief) 
-Woensdag 10 juni 
 -12.15u: Schoolfotograaf komt voor de  
 afscheidsfoto (groep 7/8 en groep 8) 
Vrijdag 19 juni 
 -Nieuwsbrief 19 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-maandag 22 juni (zie jaarkalender) 
 -Studiedag team, kinderen vrij.  
  
 
-Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We zijn zuinig op elkaars spullen”. De week 
erna is dat: “We praten met elkaar als er iets 
is” 
 
Bijlagen:  (klik om te bekijken) 
-Bijlage 1:  
“Brengen en halen van de kinderen” 
-Bijlage 2:  
“Brief stichting Innerwaard over de heropening 
van onze IKC’s” 
-Bijlage 3:  
“Brief Zonnekinderen BSO heropening” 
-Bijlage 4: 
“Protocol heropening basisonderwijs” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200604_Brief_kinderen_ouders_en_medewerkers_Innerwaard.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200528_Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200528_Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200604_Brief_kinderen_ouders_en_medewerkers_Innerwaard.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200604_Brief_kinderen_ouders_en_medewerkers_Innerwaard.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/brief_ouders_BSO_heropening_08062020.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrief19-20/200528_Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
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Kinderen met ziekteverschijnselen 

Ons IKC past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs en de 
opvang. Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  

•  Neusverkoudheid;  

•  Hoesten; 

•  Moeilijk ademen/benauwdheid;  

  Tijdelijk minder ruiken en proeven;  

  Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  

Wanneer we kinderen op school treffen met deze verschijnselen, dan wordt u uiteraard 
gebeld en verzocht uw zoon of dochter op te halen. Wanneer leerlingen vanwege ande-
re gezondheidsklachten in een verhoogde risicogroep vallen, beslist u wat verstandig is. 
Uiteraard verzoeken wij u in dat geval contact op te nemen met de groepsleerkracht of 
meester Stefan. 
 

Hoe moet de school omgaan met onderwijspersoneel en/of leerlingen 
met hooikoortsklachten? 
Zowel leerlingen als onderwijspersoneel die aanhoudende klachten hebben met een 
voor hen bekende oorzaak (hooikoorts) hoeven niet geweerd te worden, tenzij de 
symptomen veranderen. Ouders en onderwijspersoneel kunnen bij twijfel contact leg-
gen de huisarts. Meer informatie hierover vindt u hier. 

 

Gymlessen 

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen op donderdag buiten gymles. Dit zal zijn onder 
begeleiding van de groepsleerkracht en het beweegteam Westervoort op een sport-
veldje naast De Pals. De kleuters bewegen op het schoolplein tijdens de buitenspeelmo-
menten.  

 

Trakteren 
Tot (in elk geval de zomervakantie) wordt er niet getrakteerd op school. Uiteraard staan 
we wel stil bij de verjaardagen van de kinderen. 

 
Citotoetsen 

We kiezen ervoor om in de komende periode wél citotoetsen (LOVS) af te nemen. De 
resultaten van deze toetsen geven ons inzicht in de ontwikkeling van onze kinderen de 
afgelopen periode. De inzichten die we n.a.v. de analyses opdoen kunnen we gebruiken 
om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze 
kinderen.  

 
Rapporten 
De kinderen ontvangen 30 juni hun rapport. Wij kiezen voor een aangepast rapport 
i.v.m. de bijzondere periode die achter ons ligt.  

 

 

 

 

Jarigen 6-6-2020 t/m 19-6-2020 

Jun Jarigen Groep 

8 Djaydi Jansen  4B 

8 Bente van Mierlo  6 

9 Emma Kuipers  7/8 

9 Noah Leenders  1-2B 

9 Delena de Lorijn  5 

13 Rik Maandag  8 

13 Estelle Wiegerinck  7 

14 Jade Aalders  3 

17 Sem Vleeming  1-2C 

19 Lianne Hamer 6 

https://www.ggdsamengezond.nl/ouder-en-kind/vragen/
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10-minuten gesprekken 

Op dinsdag 7 juli staan de oudergesprekken gepland. Het is gebruikelijk op IKC De Brug dat de laatste gesprekken van 
het schooljaar op verzoek van ouders of leerkrachten worden ingepland. De oudergesprekken vinden i.v.m. de co-
ronamaatregelen in principe ‘op afstand’ via de digitale weg plaats of door te telefoneren.   
Doubluregesprekken, voorlopige adviesgesprekken groep 7 en gesprekken over lopende onderzoeken vinden wel 
plaats op school. Daarbij houden we de RIVM richtlijnen uiteraard aan. Mocht u als ouder/verzorger ook bij deze ge-
sprekken zelf liever telefonisch/via teams afspreken dan is die mogelijkheid er ook. U kunt dat zelf aangeven bij de 
leerkracht van uw zoon/dochter. Nadere informatie volgt nog. 

 

Corona, wat gaat nu in elk geval niet door of is verplaatst naar een andere datum? 
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. Voor de komende periode zijn dit de volgende activiteiten: 
-Schoolreisje groep 7 
-Culturele uitjes juni 2020 
-Schoolkamp Ameland (ouders van de groepen 7-8 zijn hier over geïnformeerd.)  
-Pleinfeest 2020 (dit wordt verplaatst naar 2021) 
-Vaderdag; gaat natuurlijk wél door, maar we willen deze keer vragen om zelf de papa’s in het zonnetje te zetten. Er 
wordt deze keer dus geen activiteit door de school bedacht/uitgevoerd.  
-Schoolfotograaf (groepsfoto’s en portretfoto’s). We zullen nog wel zelf (met eigen middelen) een groepsfoto ma-
ken van elke groep. 

 

Wat gaat wél door (in aangepaste vorm) 
-De afscheidsfoto van de groepen acht wordt nog wel genomen. De datum hiervoor is verzet naar woensdag 10 juni 
om 12.15u. Groep 7/8 en 8 worden gefotografeerd. 

-Theoretisch verkeersexamen groepen 7 is verplaatst naar donderdag 18 juni. Nadere informatie over het praktijk-
examen is nog niet bekend. 

-De afscheidsmusical van groep 8 wordt in elk geval door professionals gefilmd. Elke leerling van groep 8 ontvangt 
een USB-stick met deze opname. Daarnaast zullen we de musical op een aangepaste manier (o.a. in kleine groepen 
van ouders/verzorgers) gaan opvoeren. Daarover worden de ouders/verzorgers van groep 7/8 en 8 nog nader inge-
licht. 
-We zijn aan het nadenken over een mogelijke afscheidsdag voor de groepen 8 als alternatief voor het kamp met in-
achtneming van de RIVM richtlijnen. Hierover worden deze ouders en kinderen ook nog nader ingelicht. 

 

De rode loper gaat uit!  (periode van 6 juni tot en met 19 juni)  

Levi Keurntjes start in onze peutergroep de komende periode! De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk 
ook voor de ouders/verzorgers van Levi. 

 

 
Wij wensen Levi én zijn ouders veel plezier toe bij ons op het IKC. 
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De MR zoekt een enthousiast nieuw ouderlid  

In juni zal Janneke Nieuwstad onze MR verlaten. Hierdoor ontstaat er een vacature die we graag door een 
nieuwe ouder zien ingevuld. Hiervoor vragen wij jullie aandacht. Welke ouder wil zich verkiesbaar stellen om 
samen met twee andere ouders en 3 leerkrachten overleg te voeren over het beleid van de school en daar-
mee de belangen van de kinderen te behartigen?   

   

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie.   

Wat doet de MR?  

Onze MR bestaat uit maximaal 6 leden; 3 ouders en 3 leerkrachten, die ongeveer 5x per jaar inhoudelijke in 
gesprek gaan met onze directeur Stefan de Jonge. Dit leidt tot advisering of het verlenen van instemming 
met het onderwijsbeleid, personeelsbeleid en financieel beleid voor onze school.   

 

Wat wordt er verwacht van een MR lid?  

U bent enthousiast, betrokken en opbouwend kritisch. U vindt het leuk om over beleidsonderwerpen na te 
denken, tot een gezamenlijke visie te komen en deze met de directeur te bespreken. U wilt dus graag sa-
menwerken, staat open voor de mening van anderen en wilt met uw inspanningen bijdragen aan een goed 
onderwijsbeleid, personeelsbeleid en/of financieel beleid bij ons op school.  

  

Oriëntatie  

Mocht u interesse hebben, maar nog twijfelen:  U bent welkom om ter oriëntatie een MR vergadering bij te 
wonen, de eerstvolgende vergadering is op 23 juni om 19.30 uur in de koffiekamer van onze school. U kunt 
uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar: m.kuiper@bsdebrug.nl  

  
Aanmelding en/of vragen  

Mochten er meerdere aanmeldingen zijn, dan zal de MR verkiezingen organiseren voor de invulling van de 
vacante zetel. Dit houdt in dat alle potentiële nieuwe leden zich middels een schrijven presenteren aan de 
ouders van onze school. Vervolgens kunnen onze ouders een stem uitbrengen.  

 

Mocht u nog vragen hebben of mocht u zich aan willen melden, dan kunt u t/m vrijdag 12 juni contact opne-
men met Maicke Kuiper, secretaris van de MR.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens MR IKC De Brug   

Maicke Kuiper   
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Herfstvakantie 17-10-2020 t/m  
25-10-2020 

Kerstvakantie  19-12-2020 t/m  
03-01-2021 

Voorjaar 

(incl. Carnaval) 

13-02-2021 t/m 
21-02-2021 

Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag 

02-04-2021 en 
05-04-2021 

Meivakantie 

(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag ) 

24-04-2021 t/m  
09-05-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 t/m 
14-05-2021 

2e Pinksterdag 24-05-2021 

Zomervakantie 24-07-2021 t/m  
05-09-2021 

 

Het vakantierooster 2020-2021 (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team van IKC De Brug wens ik u alvast een heel fijn weekend! 

Hartelijke groet, 

 

Stefan de Jonge 
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Groep Brengen 
  tijd 

subgroep-
A 

tijd 
Subgroep-
B 

Plaats 

Peuters n.v.t. 
Als con-
tract 

n.v.t. 
Als con-
tract 

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 

8.15-8.30 8.30-8.45 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 

8.15-8.30 8.30-8.45 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 

8.15-8.30 8.30-8.45 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 

8.15-8.30 8.30-8.45 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 

8.15-8.30 8.30-8.45   

  

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 

8.15-8.30 8.30-8.45 

5 
Juf Sanne 

8.15-8.30 8.30-8.45 

6 
Juf Anje en meester Willem 
Jan 

8.15-8.30 8.30-8.45 

7 
Juf Maicke en juf Wieneke 

8.15-8.30 8.30-8.45 

7/8 
Juf Nancy 

8.15-8.30 8.30-8.45 

8 
Juf Marcia en meester Sander 

8.15-8.30 8.30-8.45 

VSO n.v.t. 
Als con-
tract 

n.v.t. 
Als con-
tract 

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

Bijlage 1: Brengen en halen van de kinderen (op basis van de A– en B groepen die we de afgelopen periode hebben gehanteerd. 
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 Halen 
Groep    tijd 

Subgroep-A 
tijd 

Subgroep-B 
Plaats 

Peuters   n.v.t. 

Als contract 
n.v.t. 

Als  contract 
S.v.p. binnenkomen via hek peuterplein 

 U kunt uw kind ophalen bij de klasdeur (dat is een andere in-

gang dan de ingang die we normaal gebruiken). De pedagogisch 

medewerker staat klaar. 
1-2A 

juf Karien en 

juf Manon 

Ma-di-do 14.30 14.45 S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen Dorps-

plein 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 

Wo-vr 12.00 12.15 

1-2B 

Juf Nienke 

Ma-di-do 14.30 14.45 S.v.p. binnenkomen via hek peuterplein 

U kunt uw kind ophalen bij de ingang die normaal gesproken 
Wo-vr 12.00 12.15 

1-2C 

Juf Janine en  

juf Linda Saat 

Ma-di-do 14.30 14.45 S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen Dorps-

plein en Schoolstraat) 

U kunt uw kind ophalen bij de klasdeur (dat is een andere in-

gang dan de ingang die we normaal gebruiken). De juf of mees-

ter staat klaar 

Wo-vr 12.00 12.15 

3 

Juf Linda Tiemes en juf 

Hanna 

Ma-di-do 14.30 14.45 S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen Dorps-

plein 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 gebrui-

ken) 

Wo-vr 12.00 12.15 

4A 

Juf Saskia en juf Eliza 
Ma-di-do 14.30 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. 

Wo-vr 12.00 12.15 

4B 

Juf Maaike en juf Diana 
Ma-di-do 14.30 14.45 

Wo-vr 12.00 12.15 

5 

Juf Sanne 
Ma-di-do-vr 14.30 14.45 

Wo 12.00 12.15 

6 

Juf Anje en meester 

Willem Jan 

Ma-di-do-vr 14.30 14.45 

Wo 12.00 12.15 

7 

Juf Maicke en juf Wiene-

ke 

Ma-di-do-vr 14.30 14.45 

  Wo 12.00 12.15 

7/8 

Juf Nancy 
Ma-di-do-vr 14.30 14.45 

Wo 12.00 12.15 

8 

Juf Marcia en meester 

Sander 

Ma-di-do-vr 14.30 14.45 

BSO: 

Dienstdoende 

pedagogisch medewer-

ker(s) 

  n.v.t. 

Als contract 
n.v.t. 

Als  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. 


