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Geachte ouders/verzorgers, 

We zijn weer begonnen! Het schooljaar 2020-2021 is afgelopen maandag van 
start gegaan. Gelukkig zagen we iedereen na zes weken weer gezond en wel te-
rug op ons IKC.  We gaan er een mooi en leerzaam jaar van te maken. Wij heb-
ben er in elk geval ontzettend veel zin in! 
Omdat het Coronavirus nog steeds onder ons is, zijn er natuurlijk ook nog steeds 
aangepaste maatregelen van kracht. Hierover is er vorige week een extra 
nieuwsbrief verstuurd. Deze brief sturen we nogmaals als bijlage mee. Uiteraard 
evalueren we maatregelen steeds binnen ons team. Mochten er aanpassingen 
komen dan zullen we u hierover informeren. 

 
Ouderhulp brieven 

Normaal gesproken ging er aan het begin van het schooljaar een ouderhulpfor-
mulier mee. Omdat we op dit ogenblik veel activiteiten op een andere manier 
doorgang laten vinden, heeft dat ouderhulpformulier op dit ogenblik niet zoveel 
zin. Wanneer er ouderhulp nodig is bij een specifieke activiteit zullen we u daar-
over via bijvoorbeeld de Parro app informeren.  
Wanneer u een adreswijzigingen/ een wijziging van emailadres/
telefoonnummer wilt doorgeven dan kan dat door een email te sturen naar: 
b.meijsing@ikc-debrug.nl.  

 

Openingsviering “Wij houden rekening met elkaar door…”  
Op dinsdag 8 september zal onze openingsviering met de kinderen gehouden 
worden. Het thema van dit jaar is; “Wij houden rekening met elkaar door....” 
Alle groepen stellen hun eigen missie binnen dit thema op . Dit jaar is de ope-
ningsviering alleen met alle kinderen. Omdat ook balletschool Blanche met aan-
gepaste coronamaatregels zit, kunnen zij dit keer niet deelnemen om de dansjes 
in te studeren. Dat pakken we hopelijk vanaf volgend schooljaar wel weer op bij 
de openingsviering. 
 

Atelier ronde 1 

Zoals hierboven al aangegeven, zijn veel activiteiten door aangepaste maatrege-
len anders dan anders. Zo ook het atelier wat binnenkort zal starten. Deze keer 
zal dat in een wat aangepaste vorm plaatsvinden waardoor we geen/minder 
gebruik maken van ouders en externen. Hopelijk kunnen we dit later in het 
schooljaar alsnog wel meer gaan doen. 

 

Jantje Beton loterij (start 9 september) 
Op woensdag 9 september is het zover: dan gaat onze school (kinderen vanaf 
groep 5, kinderen van groep 4 mogen in overleg ook meedoen) van start met de 
Jantje Beton Loterij. Samen met tienduizenden kinderen in heel Nederland komt 
onze school in actie voor spelen op en rondom school. Wij vertellen u via dit be-
richt graag meer over deze actie. Ook vindt u hier de informatie die u als ouder 
of verzorger nodig heeft om uw kind te helpen herinneren aan de belangrijkste 
onderdelen van de Jantje Beton Loterij. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 1 

Agenda 

-Dinsdag 8 september 
 -Openingsviering (alleen met kinderen) 
-Woensdag 9 september 
 -Fietscontrole gr. 4 t/m 8 
 -Atelier (aangepast) start voor  
 groep 1-2 en 3-4 
 -Start Jantje beton actie 
-Donderdag 10 september 
 -Informatieavond  
 (alternatieve wijze, nadere info volgt 
 nog) 
-Vrijdag 11 september 
 -Atelier  (aangepast) groep 5-8 start  
 -Nieuwsbrief 2 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-22 september 
 -ANWB streetwise 
-24 september 
 -Peutergym 
  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We zijn aardig voor elkaar”. De week erna is 
dat: “We luisteren naar elkaar.” 

 
Bijlagen:   
 
-Extra nieuwsbrief start schooljaar 20-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/20200821_Extra_nieuwsbrief_startschooljaar.pdf
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50% voor de school, 50% voor jantje Beton 
Van 9 t/m 23 september zamelt uw kind geld in met de verkoop van loten. Ieder ver-
kocht lot levert 3 euro op. Daarvan gaat 1,50 euro naar de school voor spelen op het 
schoolplein. Jantje Beton komt op voor kinderen die opgroeien in een verarmde speel-
omgeving. Voor deze kinderen is buitenspelen helaas niet zo vanzelfsprekend. Meestal 
is er niet genoeg plek om te spelen, is de straat onveilig of is de speelplek saai of verou-
derd. Met de helft van de opbrengst zorgt Jantje Beton voor speelmogelijkheden  die 
deze kinderen zo hard nodig hebben. Zodat ook zij vrij en avontuurlijk kunnen buiten-
spelen in hun eigen buurt. 
De lootjes kunnen worden verkocht via machtiging en online via de Tikkie jij bent 'm! 
actie. Na afloop van de actieperiode sturen we de machtigingsformulieren retour en is 
de helft van de opbrengst voor spelen op en rondom het schoolplein.  
Wij wensen alle kinderen veel succes en plezier met de Jantje Beton loterij. 
 
De rode loper gaat uit! 

periode van 1-08-2020 t/m 11-09-2020  

Er zijn, ook dit schooljaar, diverse eregasten die we aan u willen voorstellen.  
Na de zomervakantie zijn Soukayna El Kadi, Romy Joosten, Duncan Willemsen, Dunya 
Stam, Enzo Heijna en Mila Meurs gestart. 

We wensen alle kinderen een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op de basis-
school.  De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/
verzorgers van al deze kinderen! 

 

Jaarkalender 2020-2021 
Komend schooljaar staat er van alles op het programma. Natuurlijk moeten we steeds 
bekijken op welke manier we een bepaalde activiteit laten plaatsvinden in verband met 
de coronamaatregelen. 
Om u toch zoveel mogelijk van tevoren op de hoogte te stellen van alle activiteiten is 
er, zoals gebruikelijk, een jaarkalender op papier mee gegaan (oudste leerlingen). Daar-
naast ontvangt u bij deze info ook een digitaal exemplaar van de jaarkalender. 

Uiteraard houden we u in ‘De Agenda’ (hiernaast) als vaste rubriek in “De nieuwsbrief” 
op de hoogte van alle actuele data en bijzonderheden.   
 

Groepsboekjes 2020-2021 

Naast de jaarkalender is afgelopen week ook het zogenaamde ‘groepsboekje’  meege-
gaan. In het groepsboekje vindt u de belangrijkste ‘algemene’ informatie betreffende 
het schooljaar 2020-2021 en daarnaast ook de groepsspecifieke info.  

De groepsboekjes en algemene informatie staan ook op onze website, klik op deze link 
om te bekijken. 

 

Fietscontrole groep 4 t/m 8 

Op woensdag 9 september vindt de jaarlijkse fiets(verlichting) controle voor de kin-

deren van groep 4 tot en met 8 weer plaats. Alle kinderen van die groepen mogen die 

dag dus met hun fiets naar school komen. Nu de dagen korter worden, is het van groot 

belang dat kinderen met goede verlichting op hun fiets deelnemen aan het verkeer.  

De verkeersouders controleren samen met een fietsenmaker de fietsen van de kin-

deren. Zij letten hierbij op goed werkende verlichting en goede zijreflectie, maar uiter-

aard ook op andere veiligheidsaspecten zoals goede remmen. Als er iets mankeert aan  

Jarigen 29-08-2020 t/m 11-09-2020 

Aug Jarigen Groep 

29 Linn Hetterscheit  7 

30 Lissy Smit  1-2B 

31 Tom Langenbach  3 

31 Liam Nillessen  5B 

31 Lotte Vorenkamp  1-2C 

Sept Jarigen Groep 

5 Evi Donkers 3 

5 Seb Raasing  1-2C 

7 Chloe Beenen  8A 

8 Nore Bouwmeister  4 

10 Georgi Petrov 7 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2021_lr.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/BS_de_Brug_groepengids_ALG_binnenwerk_2021.pdf
http://www.ikc-debrug.nl/onderwijs/groepen/
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de fiets, krijgt uw kind een controlekaart mee naar huis. Als u dat wilt, kunt u met deze kaart naar één van de plaat-
selijke fietsenmakers. 

 

 

 

 

 

 

 

Informatieavond  
Op donderdag 10 september staat onze jaarlijkse informatieavond gepland. Vanwege de corona gerelateerde 
maatregelen zullen we die informatieavond dit schooljaar op een andere wijze laten plaatsvinden.  Hoe we dit pre-
cies zullen doen laten we u nog weten. 
 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 


