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Agenda
-Maandag 6 jul
-Musicalavond groep 8
(alleen voor de uitgenodigde ouders)
-Middag groep 1-2 vrij
(vanaf 12.00 zoals op de jaarkalender
aangegeven)
-Dinsdag 7 juli
-Musicalavond groep 8
(alleen voor de uitgenodigde ouders)
-Oudergesprekken (gr 2/m 7)
(op uitnodiging leerkracht of verzoek
ouder) NB: digitaal/telefonisch
-woensdag 8 juli
-Groep 8 (‘s morgens vrij)
-Musicalavond groep 8
(alleen voor de uitgenodigde ouders)
-Donderdag 9 juli
-Groep 8 afscheidsdag
-Vrijdag 10 juli
-Om 12.00 begint de vakantie voor alle
kinderen
Vrijdag 28 augustus

Geachte ouders/verzorgers,
De laatste week van het schooljaar breekt bijna aan. Volgende week nemen wij
afscheid van onze achtste groepers. I.v.m. de coronamaatregelen verloopt dit
wat anders dan gebruikelijk. Het leuke daaraan is wel dat de kinderen maarliefst
vier keer hun musical mogen opvoeren. Vandaag was de vuurdoop voor broertjes en zusjes. Dat ging al super goed, dus dat belooft wat te worden voor de
uitvoeringen op maandag, dinsdag en woensdagavond.
De gezamenlijke jaarafsluiting (halviering) voor alle groepen gaat dit schooljaar
i.v.m. corona niet door. In de eigen groepen sluiten de leerkrachten dit schooljaar met hun kinderen natuurlijk wel af.
Nieuwe app
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we een nieuwe app invoeren die de huidige
Klasbord app gaat vervangen. Vanuit de ouderpanelgesprekken die we vorig
schooljaar hebben gehouden kwam de wens van ouders naar voren om als IKC
meer toe te gaan werken naar 1 app/portaal waarin we oudercommunicatie
vorm gaan geven.
Dat gaan we met ingang van het nieuwe schooljaar dan ook doen middels de
‘Parro’ app. Deze app past bij ons leerlingenadministratie systeem, wat het voor
ons ook mogelijk maakt om die systemen te koppelen. Het is naast het versturen van berichtjes per groep zoals dit ook via klasbord gaat, tevens de bedoeling dat de planning voor de tien-minutengesprekken via deze Parro app gaat
verlopen. Hoe dit precies gaat werken en op welke manier we de app verder
gaan inzetten zullen we nog met u communiceren in het nieuwe schooljaar.

-Nieuwsbrief 1 (2020-2021) wordt verstuurd
Zet alvast in uw agenda
-Maandag 24 augustus
-We gaan weer naar school!

-Schoolafspraken:

-Volgende week staat de afspraak:
“ Wie rent hier binnen moet opnieuw beginnen”. De week erna is dat: “Gaat de bel, dan
stopt het spel.”
Bijlagen:
-Herhaling extra nieuwsbrief m.b.t.
groepsverdeling en personele bezetting 20202021

Na de zomervakantie, welke coronamaatregelen blijven dan nog van kracht?
We zien dat verschillende coronamaatregelen de afgelopen periode steeds
meer versoepeld zijn door de regering. Op dit ogenblik kunnen we nog niet goed
zeggen welk van de huidige coronamaatregelen na de zomervakantie doorgezet
moeten worden binnen ons IKC. Om die reden willen we u vlak voor aanvang
van het nieuwe schooljaar een nieuwsupdate sturen waarin we aan zullen geven
welke maatregelen van kracht blijven en welke niet.
KIJK-registraties groep 1 en 2
In de afgelopen coronaperiode hebben de kinderen een groot deel van de tijd
thuis onderwijs gehad. Hierdoor hebben wij op school minder zicht gehad op de
ontwikkeling van uw kind. We hebben ervoor gekozen om de registratie van KIJK
dit keer niet in te vullen. Voor de kinderen van groep 2 is een verhaal opgesteld,
als vervanging voor het KIJK rapport. Sinds we weer op school zijn, volgen we de
ontwikkeling van uw kind weer zoals we gewend zijn, d.m.v. observaties, en in
januari vindt de volgende registratie plaats.
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Oudergesprekken
Op dinsdag 7 juli staan de oudergesprekken gepland (groep 2 t/m 7). 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 coronamaatregelen 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 gesprekken zelf liever telefonisch/via
teams afspreken dan is die mogelijkheid er ook.
Studiedagen 2020-2021
Zoals ieder jaar zullen we ook komend schooljaar aan het begin van het schooljaar de
groepsboekjes (jaarbijlage schoolgids) en de jaarkalender weer uitreiken. Ieder gezin ontvangt dan een exemplaar op papier. We willen al wel vast de studiedagen voor het komende schooljaar aan u doorgeven, zodat u daarvan vast op de hoogte bent. Tijdens studiedagen voor het team zijn de kinderen vrij.
-Donderdagmiddag 15 oktober 2020: studiemiddag onderbouw groepen 1-2-3.
Alleen de kinderen van de groepen 1-2-3 zijn om 12.00 vrij. De kinderen van de andere groepen (4 t/m 8) blijven gewoon op school.
-Woensdag 11 november 2020: Studiedag (alle kinderen vrij)
-Maandag 7 december 2020: Studiedag (alle kinderen vrij)
-Vrijdag 29 januari: Studiedag (alle kinderen vrij)
-Maandag 1 februari: Studiedag (alle kinderen vrij)
-Woensdag 23 juni: studiedag (alle kinderen vrij)
Vakantiebibliotheek (bekijk hier promofilm over de vakantieBieb)
De VakantieBieb is weer open voor de jeugd, ook voor volwassenen. In deze gratis app
staan meer dan 50 e-books voor jong en oud. De VakantieBieb is het zomercadeautje van
de Bibliotheek, voor zowel leden als niet-leden.
De VakantieBieb biedt voor elk wat wils; van spanning tot chicklit en van literatuur tot informatief. De jeugd geniet tijdens de zomermaanden onder meer van e-books van Barbara
Barend, Tonke Dragt, Harmen van Straaten en Paul van Loon.
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Senn van Erve
Loïs Pelgrim
Leon Souilljee
Jort Verhoef
Lennox Hovestad
Babs Hoogveld
Jaimy Christ
Rik van Franck
Fenna Reinten
Jasmijn van Rheede
Tess Wenting
Lars Lijkendijk
Rychando Verpoort
Teun Koenen
Jayda-Roos ten Have
Prachi Behary
Feline Werdmüller Von
Elgg
Mike Bierhuis
Ryan Bierhuis
Thom Derksen
Cas Jansen
Lieke Klifman
Lieke Kluitman
Alexia Popa
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Stan Verhoef
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Loes Holten
Kaylee Grollé
Fleur Bosveld
Lenn Hermsen
Mees Arends
Hicran Demirci
Djenna ten Dam
Quintino Pelgrom
Pleun Stevens
Cayleigh Gerritsen
Roos Teunissen
Belle de Ridder
Maartje Rondon
Demi Berendsen
Nolan Lenting

4A
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4A
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5
5
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Leesniveau op peil in de zomer
De VakantieBieb bevat jeugdboeken in alle leeftijdscategorieën, zodat elk kind
makkelijk een passend boek vindt. Met de app willen de bibliotheken kinderen stimuleren om door te lezen tijdens de
schoolvakantie en dat is iets wat wij natuurlijk van harte ondersteunen. Zo genieten ze niet alleen van leuke e-books, maar
houden ze ook hun leesvaardigheid (AVI-niveau) op peil. Het positieve effect van blijven lezen tijdens vakantieperiodes
blijkt uit onderzoek en geldt voor kinderen uit alle leeftijdscategorieën.
Praktische informatie
Meer informatie over de VakantieBieb staat op www.vakantiebieb.nl. De app is beschikbaar in de App Store en in Google
Play. De e-books zijn gratis te lezen tot en met 31 augustus, ook zonder lidmaatschap van de Bibliotheek. De jeugdtitels zijn
vanaf 1 juni beschikbaar, die voor volwassenen vanaf 1 juli. Bekijk de titellijst (pdf)
In het kader van VakantieLuisteren staan in dezelfde periode verschillende VakantieBieb-titels ook als luisterboek in
de LuisterBieb-app.

Oproep
Het gaat goed met ons IKC, daar zijn we natuurlijk erg blij mee en trots op. Er is op het moment een leerlingenstop
van kracht m.b.t. nieuwe aanmeldingen voor onze kleutergroepen in elk geval voor het schooljaar 2020-2021. Dat betekent dat we inmiddels al een flinke wachtlijst hebben voor dat schooljaar. Omdat de aanmeldingen zo hard gaan
voor de komende jaren is het heel erg belangrijk dat u op tijd broertjes en zusjes aanmeldt voor de basisschool. Een
inschrijfformulier kunt u aanvragen door een mail te sturen naar directie@ikc-debrug.nl
Beëindiging schoolmelk programma
Ouders konden de afgelopen schooljaren gebruik maken van schoolmelk via het ‘iedereen fit op school ‘programma.
De organisatie van dit programma heeft besloten om op een andere manier schoolmelk te gaan leveren. Dit zou dan
om levering voor alle leerlingen gaan, waarbij de organisatie bij de school komt te liggen. Inmiddels hebben we besloten dat we op die nieuwe manier niet met het programma door willen.
De ouders met een Schoolmelkabonnement zijn via Campina (iedereen fit op school) geïnformeerd over de beëindiging van het Iedereen Fit Op School - programma. Tot aan de zomervakantie van het huidige schooljaar
wordt Schoolmelk nog in huidige vorm geleverd. Met ingang van het volgende schooljaar gaat dit dus niet meer door.
Vragenlijst onderwijs op afstand (herhaling bericht voorgaande nieuwsbrieven)
Vorige week ontving u (als het goed is) via uw mail een vragenlijst m.b.t. de periode van afstandsonderwijs die achter
ons ligt. Vanwege de coronacrisis moesten we gedurende een periode van ongeveer zes weken de schooldeuren geheel gesloten houden. Gelukkig is dat inmiddels weer veranderd en zijn onze schooldeuren weer geheel geopend voor
onze kinderen.
Om van de afgelopen periode te kunnen leren, vinden we het belangrijk om van u te weten wat uw beeld is over de
periode van het afstandsonderwijs (dus vooral de eerste periode dat we volledig dicht waren en alleen afstandsonderwijs konden verzorgen). Wat vond u van de communicatie? Hoe verliepen de contacten met ons IKC. Hoe ging het met
de ontwikkeling van uw kind(eren)? Vragen die wij graag aan u willen voorleggen om er van te kunnen leren.
Hopelijk kunt u ongeveer 10 minuten van uw tijd vrijmaken om deze vragenlijst te beantwoorden. Uiteraard worden
de gegevens anoniem verwerkt en zullen we u t.z.t. ook terugkoppeling geven van de uitkomsten middels onze
nieuwsbief. Bij vragen hierover kunt u uiteraard altijd even telefonisch contact opnemen met mij. Mailen mag ook:
directie@ikc-debrug.nl
Namens het team van IKC De Brug wens ik u een heel fijn weekend én na volgende week ook een heel fijne
zomervakantie!
Hartelijke groet,
Stefan de Jonge
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