
I  

 

Geachte ouders/verzorgers, 
Het lijkt al weer even geleden, maar vorige week vierden we met alle kinderen op aan-
gepaste wijze het sinterklaasfeest. Super fijn dat de sint, ook in deze coronatijd ons IKC 
heeft weten te vinden. We kijken terug op een geslaagde viering met de kinderen. Veel 
dank aan de ouders van onze activiteitencommissie die er samen met het team én de 
kinderen een feestje van heeft gemaakt. Top hoe er gedacht is in mogelijkheden in deze 
lastige tijd. 

Sint was nog niet weg of de kerstversieringen werden aangebracht. Wat zag het er afge-
lopen dinsdag prachtig uit. Ook hierbij heeft de activiteitencommissie ons heel goed 
ondersteund. Dank daarvoor! 

Volgende week vieren we met de kinderen  op een aangepaste manier het kerstfeest. 

U heeft hierover op papier al een brief meegekregen. In deze nieuwsbrief herhalen we 
de betreffende informatie nog een keertje. 

 

Kerstviering 

Wij vieren dit jaar het Kerstfeest op een andere manier dan u gewend bent.   

 Op vrijdag 18 december starten wij om 8.30u. in de eigen klas met een feestelijk Kerst-
ontbijt. Ieder kind zorgt voor zijn/haar eigen ontbijt (denk aan broodjes, boterhammen, 
croissants, een eitje, enz.). De A.C. zorgt voor het drinken, elk kind moet wel een eigen 
beker en bestek meenemen. Voor de bordjes wordt gezorgd. Graag zouden wij de leer-
lingen in feestelijke Kerstkleding ontvangen.  

  

Tijdens deze ochtend starten wij gezamenlijk met het adventslied, dit wordt in iedere 
klas gezongen. De deuren staan allemaal open naar de leerpleinen, zodat we echt samen 
vieren. Daarna volgt de ‘live’ uitvoering van het Kerstverhaal, uitgevoerd door leerlingen 
uit alle groepen. Via Teams kijken wij allemaal mee.  

  

Ondanks de lastige periode van het afgelopen jaar, gaan wij toch samen een mooi feest 
vieren.   

N.B.  

Afgelopen dinsdag is deze uitnodiging meegegaan met alle kinderen. 

Dit jaar vieren wij het kerstfeest op vrijdagochtend 18 december. 

Dat betekent dat de kerstviering op donderdagavond komt te vervallen. 

Vriendelijke groet,  de kerstcommissie. 

 

Corona update 

Juf Wieneke, juf Maaike en juf Janine zullen naar verwachting na de kerstvakantie weer 
volledig hun groepstaken kunnen gaan vervullen. Uiteraard schatten we dit in met de 
wijsheid van nu. Mocht het toch anders lopen, dan laten we u dit uiteraard weten. 

Juf Meta van onze BSO is gelukkig ook weer herstellende. Wanneer zij precies weer vol-
ledig in de BSO ingezet kan worden is nog onduidelijk. Ze komt in elk geval wel weer 
momenten meedraaien. 
 

Op dit ogenblik is het zo dat we geen versoepelingen in de coronagerelateerde  
maatregelen binnen ons IKC kunnen invoeren na de kerstvakantie. Wel willen we graag 
de inlooptijd ‘s morgens voor alle kinderen weer aanpassen van 8.20u t/m 8.30u. Dit 
omdat we de onderwijstijd vanwege de huidige langere inlooptijd wel erg missen. We 
denken dat dit moet lukken. Mochten we na de vakantie opmerken dat dit toch voor te 
grote drukte zorgt dan passen we het uiteraard weer aan. 
 
Verder willen we vragen of u er op blijft letten dat u uw kind op de afgesproken plaatsen 
wegbrengt of ophaalt. Dus ouders/verzorgers van de groepen 5 t/m 8 bij het hek van de 
school. Groepen 1-2-3 bij de lokalen van de betreffende groepen. Groep 4 ’s morgens bij 
hun lokaal en ’s middags aan het hek bij het peuterplein. 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 8 

Agenda 
 
-vrijdag 18 december 
 -Kerstviering op school  
 -Alle kinderen 12.00 vrij 
-Ma. 21 december t/m vr. 1 januari 
 -Kerstvakantie 
-Maandag 4 januari 
 -Weer naar school  
 let op: inlooptijd weer van 8.20u t/m 
 8.30u (zie nadere informatie in deze 
 nieuwsbrief) 
 -Speelmobiel  
-Vrijdag 8 januari 2021 
 -Nieuwsbrief 9 wordt verstuurd 
 
-Jaarkalender 20-21 
 
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We spelen samen”. De week erna is dat: “We 
helpen elkaar” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2021_lr.pdf
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Mochten er nog aanpassingen komen naar aanleiding van kabinetsbesluiten m.b.t.  Corona, dan 
zullen we hierover natuurlijk nog met u communiceren. 

 

IJs traktatie 

Dit jaar is er helaas geen ijsbaan in Duiven maar op onze IKC’s hebben we toch nog een beetje 
ijspret gehad. Afgelopen week werden alle kinderen door de organisatie van de ijsbaan Duiven 
getrakteerd op een ijsje. 
Naast een lekker ijsje is er ook een winactie opgezet die kans geeft op mooie prijzen!  

 

Wat zijn de prijzen? 
De hoofdprijs bestaat uit een schaatsabonnement (5X) voor volgend jaar tijdens ons 15e jubile-
umjaar. Hiermee kan je de hele maand onbeperkt het ijs op om te schaatsen! Daarnaast maak je 
ook kans op een ijsstrippenkaart van Calamita (10x) waarbij je in het voorjaar ook de verkoeling 
kan opzoeken. 
 
Wat moet je hiervoor doen? 
Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is je via de website in te schrijven.  Het webadres is hier-
onder te vinden. 
Op 3 januari maken wij de gelukkige prijswinnaars bekend. Dit doen we via Facebook en per 
email.  

https://bestellen.ijsbaanduiven.nl/doe-mee-en-maak-kans-op-prijzen/ 

 

 

 

 

 

 

 

Speelmobiel (jongerencentrum Creon) 

De speelmobiel is een bus vol met afwisselende sport en speelmaterialen voor de kinderen. 

Er zijn diverse leuke materialen aanwezig, zodat het spelen op het schoolplein 

nog iets leuker wordt. Ook komen de medewerkers van jongerencentrum Creon mee 

om diverse spelen met de kinderen te doen. De speelmobiel staat na de kerstvakantie op de 
maandag van 14.45 - 16.15 op onze school (Kinderen van onze school kunnen dan op ons plein 
gebruik maken van de speelmaterialen uit deze bus. Creon is er op de betreffende dagen ook 
tussen de middag, zodat onze leerlingen gebruik 

kunnen maken van het aanbod.  

 

De rode loper (t/m 8 januari 2021) 
Tess Nillessen, Pepijn v.d. Glind, Quinn v.d. Brink en Noortje van Helvert komen over de rode 
loper naar de kleuterklas de komende periode.  
We wensen Tess, Pepijn, Quinn en Noortje én hun ouders natuurlijk een super fijne tijd toe! 

 

 

 

Jarigen 11-12-2020 t/m 08-01-2021 

Jan Jarigen Groep 

3 Emma Bonte 1-2B 

4 Chris van 't Sant 6 

5 Nika Dekker 8B 

5 Sara Zahti  7 

8 Wessel Bouwman 6 

Dec Jarigen Groep 

14 Thirza Ekkelboom  5A 

14 
Kyana van de Wak-
ker 

4 

15 Arla Hadziomerovic  5B 

18 Tess de Bruin 4 

18 Lucas Gerritzen 6 

29 
Ro-énshka Fernan-
do  

7 

https://bestellen.ijsbaanduiven.nl/doe-mee-en-maak-kans-op-prijzen/
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Nieuws van het KDV en BSO 

 
Juf Kayleigh weer terug 

Zoals u weet was juf Kayleigh met zwangerschapsverlof de afgelopen periode. Inmiddels is zij weer gestart binnen ons KDV en de 
BSO.  Juf Kayleigh is overigens bevallen van een prachtige dochter, Holly Parker.  

 

Parro app gestart, ook voor de BSO (herhalingsbericht) 

De Parro app gebruiken we inmiddels ook binnen de BSO. Alle ouders van kinderen die naar de BSO gaan zijn hiervoor via Parro 
aangemeld. Mocht er iets niet goed zijn gaan, laat het ons weten dan kijken we mee om het probleem op te lossen. Binnen het 
KDV blijft de klasbordapp voorlopig nog wel het medium. We kunnen dat op het ogenblik niet anders organiseren, omdat Parro 
via ons schooladministratiesysteem loopt. Niet alle peuters zijn al aangemeld bij de basisschool waardoor ook niet alle ouders 
gekoppeld kunnen worden.  
 
Nieuwe schoolfotograaf (herhaling) 
In samenspraak met onze oudercommissie zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe schoolfotograaf. Er is inmiddels gekozen voor 
‘Nieuwe schoolfoto’ , zie https://www.nieuweschoolfoto.nl/ 

 

 

 

 

 

 

Op onze jaarkalender stond al een datum gepland voor de schoolfotograaf. De betreffende  
datum blijft ook staan, maar wordt uitgebreid met één dag. De schoolfotograaf komt op  
maandag 10 en dinsdag 11 mei. Ook de afscheidsfoto van groep 8 wordt op een van die twee dagen gemaakt. Nadere informa-
tie volgt nog op een later moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend en alvast heel fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021! 

Hartelijke groet, Stefan de Jonge 

https://www.nieuweschoolfoto.nl/

