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Geachte ouders/verzorgers, 
De zomervakantie zit er weer op. Afgelopen week hebben alle leerkrachten van ons basisschoolteam er 
hard aan gewerkt om ons mooie IKC weer klaar te maken voor het schooljaar 2020-2021. Daarnaast is er 
door de pedagogisch medewerkers van Zonnekinderen uiteraard de gehele zomerperiode gewoon 
doorgewerkt om de vakantieopvang te regelen.  
Wij hebben er allemaal weer super veel zin in om alle kinderen op ons IKC te zien. We gaan er een mooi 
schooljaar van maken met elkaar! 
 
Zoals in onze laatste nieuwsbrief al even aangekondigd, willen wij u met deze extra nieuwsbrief bijpraten 
over de maatregelen rondom het Coronavirus die we nog steeds moeten nemen. Op deze manier hopen 
we iedereen goed te informeren en kunnen we er samen voor zorgen dat de situatie op ons IKC ook veilig 
is. 
 

Corona gerelateerde maatregelen 

Net als voor de zomervakantie volgen we binnen ons IKC (en onze stichting) het (aangepaste) protocol 
wat voor het basisonderwijs is opgesteld.  
 
Halen en brengen 
In principe mogen volgens het protocol ouders weer binnen de school komen, mits voldaan wordt aan 
een (strikte) triage. Omdat dit in de praktijk niet elke dag bij de deur te organiseren is, blijven ouders in 
principe dus nog steeds, net als voor de zomervakantie, buiten ons IKC. Om de spreiding van 
volwassenen op ons schoolplein zo goed mogelijk te organiseren, maken we gebruik van aangepaste haal- 
en breng tijden. 
 
Groepen 1 t/m 4 
Voor de groepen 1 t/m 4 geldt dat ouders hun kind op het plein mogen brengen tot de lokalen waar de 
leerkrachten klaarstaan. De brengtijden zijn bewust wat uitgebreider. U kunt uw zoon of dochter van 
8.20u tot en met 8.40u brengen. Op het schoolplein staan net als voor de zomervakantie borden waar u 
naartoe kunt lopen. 
 
Het ophalen kan op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.30u t/m 14.45u, ook vanaf de 
ophaalplaats die aangegeven wordt op het schoolplein bij het lokaal van uw zoon of dochter.  
Op woensdag kunt u tussen 12.00u en 12.15u uw zoon of dochter ophalen en op vrijdag tussen 11.45u 
en 12.00u. 
 
Nb: Normaal gesproken mogen binnen ons IKC nieuwe ouders ook even mee naar binnen. Vanwege de 
coronamaatregelen kan dit nu (nog) niet. Uiteraard kunt u wel met de groepsleerkracht even een extra 
afspraak maken om een gesprekje te hebben na schooltijd. De kennismakingsgesprekken met deze ouders 
vinden ook snel plaats. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groepen 5 t/m 8 
Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat kinderen het schoolplein zelf op mogen komen en naar het lokaal 
kunnen gaan. De inlooptijd voor de groepen 5 t/m 8 is derhalve van 8.20u tot 8.30u. Deze kinderen zijn 
gewoon om 14.45u vrij en komen dan zelf naar de uitgang van het schoolplein. U kunt dus als 
ouder/verzorger gewoon aan het hek wachten. 
 
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 handen wassen, voordat ze naar school gaan. 
Op school wassen de kinderen hun handen o.a. voor het eten en drinken. Er wordt gedurende de dag 
extra schoongemaakt (toiletruimtes, deurposten, trapleuningen enz) door onze conciërges, meester 
Gerard en meester John.  
 
Trakteren 
Tot de zomervakantie hebben we het beleid gevoerd dat er bij verjaardagen geen traktaties werden 
uitgereikt. Dit kunnen we verruimen. 
Toegestaan is om in de winkel verpakte traktaties mee te nemen. Zelf gemaakte en ingepakte traktaties 
zijn niet toegestaan. 
 
Gymmen 
We gaan in principe op de gymdagen ook weer naar de sportzaal om te gymmen. Ook daar worden de 
extra hygiënemaatregelen toegepast. 
 
Kinderen met ziekteverschijnselen  

Ons IKC past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs en de opvang.  
 
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar 
school mogen, behalve: 

 als het kind ook koorts heeft; 

 kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn 
geïnformeerd door de GGD.  

 er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe coronavirus 
(zie rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te 
testen. 

 
 
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:  
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);  
• het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hooikoorts 
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 leggen met de huisarts. 
 
 https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden 
 
Oudergesprekken 
Individuele oudergesprekken kunnen eventueel wel weer op school plaatsvinden. In dat geval zal de 
betreffende leerkracht/professional triage toepassen. U wordt dan dus gevraagd of er sprake is van 
klachten gerelateerd aan Covid-19. 
 

Parro 

Vanaf dit schooljaar gaan we een nieuwe app invoeren die de 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 leerlingenadministratiesysteem, 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. Als het 
goed is ontvangt u een mail via Parro om gebruik te kunnen gaan maken van de app. U kunt de app 
downloaden via de “appstore” in uw mobiel. De app is uiteraard gratis voor u. Mocht het volgende week 
nog niet gelukt zijn de app te gebruiken, laat dit dan even weten aan de groepsleerkracht. Dan zoeken we 
een oplossing. 
 
Hieronder vindt u de afspraken die we hierover binnen ons team gemaakt hebben. Voor de ouders van de 
peutergroep en BSO gaan we ook kijken hoe we Parro kunnen gaan gebruiken. Vooralsnog gaat dat nog 
even via Klasbord. 
 
Afspraken m.b.t. Parro 
Waarover communiceren we via Parro? 
• Voorbeelden groepsberichten: leuke berichtjes met foto’s over uitjes, wat hebben we geleerd 
vandaag, ouderbrief, verzoek om spullen mee te nemen, vrijwilligers vragen etc. 
• Uitjes/excursies voor de groep (via tabblad agenda) 
 
Gespreksplanner: 
• Via Parro kunt u intekenen voor de geplande oudergesprekken. Leerkrachten zetten tijden open en u 
kunt zelf een geschikt tijdstip kiezen. Nadere informatie hierover volgt nog voorafgaand aan deze 
gesprekken. 
 
Schoolbreed: 
• Alle berichten voor (meerdere) groepen worden via Parro verstuurd, dus geen aparte mails meer via 
ParnasSys. In Parro kunnen ook bijlagen worden meegestuurd. 
• De tweewekelijkse nieuwsbrief wordt via Parro verstuurd. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden


 

 

• 10-minutengesprekken worden vanaf nu ingepland via de Parro-gespreksplanner. 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonlijke zaken: 
• Over voortgang, gedrag of bijzonderheden van een kind communiceren we niet via Parro. We maken 
graag een afspraak met u voor persoonlijk contact. Dat kan uiteraard wel via Parro. Hoofdzakelijk 
gebruiken we voor het maken van een persoonlijke afspraak de mail of de telefoon.  
 
Reactiemogelijkheden ouders: 
• Bij groepsberichten kunnen ouders niet reageren, enkel met een smiley (een like). 
• De leerkracht kan een gesprek/chat starten met ouders via Parro. Ouders kunnen in dat geval altijd 
een bericht terugsturen naar de leerkracht.   
 

 
 

 

Tot slot 

Volgende week ontvangt u van ons op papier nog de groepsboekjes en de jaarkalender 2020-2021. Dus 
nadere informatie volgt! 
 
Namens het team wens ik u alvast een heel fijn weekend en tot volgende week! 
 
Hartelijke groet, 
Stefan de Jonge 
 
Directeur 
IKC De Brug 


