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Geachte ouders/verzorgers, 
We merken deze week dat meerdere kinderen met verkoudheidsklachten thuis zijn ge-
bleven. Dit is vanwege de gezondheidsrisico's in verband met corona natuurlijk heel ver-
standig en dus ook begrijpelijk. 
We merken ook dat veel ouders het lastig vinden om te bepalen wanneer wél, en wan-
neer kinderen níet thuis moeten blijven. Ook wij vinden het soms lastig om daar heel 
duidelijk eenduidig op te antwoorden. 
 
Als bijlagen bij deze nieuwsbrief treft u een beslisboom die helder is als het aankomt op 
het nemen van een beslissing aangaande wel/niet naar school laten gaan van kin-
deren. Er is een beslisboom voor kinderen tot en met 6 jaar. Daarnaast is er ook een 
beslisboom voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 

Als u er met behulp van die beslisboom nog niet uitkomt, neem dan voor de zekerheid 
even met ons contact op. In overleg met elkaar kunnen we dan hopelijk de juiste beslis-
sing nemen.  

 
In de komende (bouw) vergadering staat het item 'thuisonderwijs/afstandsonderwijs' 
geagendeerd. Onze prioriteit ligt bij het fysieke onderwijs. Dat blijft zo.  
Wel gaan we in deze roerige tijden op zoek naar een oplossing om de thuisblijvers te 
voorzien van (digitaal) lesmateriaal, zodat ook zij uit de voeten kunnen.  Daarnaast wil-
len we ook graag een plan maken voor het geval er een leerkracht of meerdere leer-
krachten niet voor de groep kunnen staan vanwege bijvoorbeeld verkoudheidsklachten. 
Wordt nog vervolgd dus!  

 

Kennismakingsgesprekken 

Zoals u op onze jaarkalender heeft zien staan, zijn er op 24 en 29 september 
‘kennismakingsgesprekken’ gepland. Zoals eerder aangegeven gaan deze gesprekken 
wél gewoon  fysiek door met inachtneming van de RIVM richtlijnen rond het Coronavi-
rus. 
Zoals eerder aangekondigd loopt de uitnodiging voor de kennismakingsgesprekken dit 
keer voor het eerst via Parro. U ontvangt volgende week vrijdag een pushbericht via 
Parro waarmee u zelf de inschrijving voor uw zoon(s) en/of dochter(s) kunt regelen op 
de opengestelde dagdelen. We zorgen ervoor dat ouders met meerdere kinderen op 
school voorrang krijgen bij het inplannen. Dit omdat zij er dan voor kunnen zorgen dat 
gesprekken van de verschillende kinderen op elkaar aansluiten. Na verloop van tijd 
wordt de planning ook opengezet voor ouders met één leerling op school. 
 
De kennismakingsgesprekken zijn in principe bedoeld voor de ouders van groep 3 t/m 8. 
Omdat ouders van kinderen in groep 1 al een ‘intake gesprek’ gehad hebben/krijgen bij 
de start van hun zoon of dochter bij ons op school, worden zij nu niet uitgenodigd voor 
deze gespreksronde. De ouders van groep 2 ontvangen in oktober nog wél een uitnodi-
ging voor een gesprek (zie jaarkalender). Mocht u  zelf eerder behoefte hebben aan een 
gesprek dan kunt u uiteraard een afspraak maken met de leerkracht van uw zoon of 
dochter.  
 
NB: Omdat het voor de planning van deze kennismakingsgesprekken erg belangrijk is 
dat de Parro app op uw telefoon staat en ook werkt, willen we u vragen om bij proble-
men volgende week echt even aan de bel te trekken zodat we eventuele problemen 
nog kunnen oplossen voordat de inschrijvingen opgezet worden via Parro. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 2 

Agenda 

-Woensdag 16 september 
 -Atelier groep 1-2 en 3-4 workshop 2 
-Vrijdag 18 september 
 -Atelier  groep 5-8 workshop 2 
 -Thema opening peuters en groep 1-2-3  
 -Gespreksuitnodiging Parro wordt  
 verstuurd (kennismakingsgesprekken)  
-Dinsdag 22 september 
 -ANWB streetwise 
-Woensdag 23 september 
 -Atelier groep 1-2 en 3-4 workshop 3  
 (let op i.v.m. corona maatregelen geen 
 tentoonstelling) 
-Donderdag 24 september 
 -Kennismakingsgesprekken 3-8  
-Vrijdag 25 september 
 -Atelier groep 5-8 workshop 3 
 (let op i.v.m. corona maatregelen geen 
 tentoonstelling) 
 -Nieuwsbrief 3 wordt verstuurd 

  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We spelen samen”. De week erna is 
dat: “We helpen elkaar.” 

 
 
 
Bijlagen:   
-Beslisboom 0 t/m 6 jaar 
-Beslisboom 7 t/m 12 jaar 

 

 

 

 

 

Foto’s van de openingsviering 2020 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Beslisboom_neusverkouden_kind_0_t_m_6_jaar_toelaten_op_kinderopvang_BOinK_AJN_030920.pdf_1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Beslisboom_7_t_m_12_jaar_1599243064.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Beslisboom_neusverkouden_kind_0_t_m_6_jaar_toelaten_op_kinderopvang_BOinK_AJN_030920.pdf_1.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Beslisboom_7_t_m_12_jaar_1599243064.pdf
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Inhoud van de kennismakingsgesprekken 
Tijdens de kennismakingsgesprekken draaien we de rollen een klein beetje om. 
Voor een goed begrip én een goede begeleiding van uw kind, vinden wij het namelijk heel be-
langrijk om van u onder andere te horen hoe u uw kind ziet.  
Waar bent u trots op? Maar ook: wat verwacht u van ons als leerkrachten/school als het gaat 
om de begeleiding van uw kind het komende jaar?  Om het een beetje te kunnen stroomlijnen, 
ontvangt u volgende week vrijdag deze vragenlijst op papier . Het is de bedoeling dat u deze 
ingevuld meeneemt naar het gesprek.  
 
ANWB streetwise 
Op dinsdag 22 september (zie jaarkalender) komt er een spannend verkeersprogramma bij ons 
op school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met prak-
tijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.  
 
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen 
In Toet toet leert groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het 
veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzit-
je.  
Tijdens Blik en klik leert groep 3 en 4 over veilig oversteken. Het belang van het dragen van de 
veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende 
gele elektroauto.  
Hallo auto leert groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die 
remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een lesauto en mogen zelf remmen. Ook 
het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan 
bod. 
Trapvaardig tenslotte traint groep 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over 
een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rug-
zak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare 
school. 
 
Jantje Beton loterij (is 9 september van start gegaan, herhalingsbericht nieuwsbrief-1) 
Op woensdag 9 september was het zover: onze school is(kinderen vanaf groep 5, kinderen van 
groep 4 mogen in overleg ook meedoen) van start gegaan 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 bericht 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 be-
langrijkste onderdelen van de Jantje Beton Loterij. 
 
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 verkocht 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 speelomgeving. Voor deze kin-
deren is buitenspelen helaas niet zo vanzelfsprekend. Meestal is er niet genoeg plek om te spe-
len, is de straat onveilig of is de speelplek saai of verouderd. 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 buitenspelen 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jarigen 12-09-2020 t/m 26-09-2020 

Sept Jarigen Groep 

13 Colin Bierhuis  5B 

14 Charlotte de Haas  7 

14 Sterre van Rijswijk  8A 

14 Mila Scheltinga  4 

18 Vera den Braven  3 

18 Juul Wieleman  5A 

19 Fender Maturan  1-2A 

19 Joy Milton  1-2A 

21 Fayenne Siebenhel- 4 

24 Liv Robben 4 

25 Puck Arends  5B 

25 Julian Bouwmeister  5A 

26 Fenne Bosveld  3 

26 Lorena Lukic  8A 

26 Thijs van Onna  1-2A 
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Informatieavond (herhaling mail/bericht Parro maandag j.l.) 

Vanwege de coronamaatregelen vonden wij het niet verantwoord om de geplande informatieavond afgelopen donderdag 

door te laten gaan. Uiteraard vinden we het wél erg belangrijk om u van de nodige informatie te voorzien per jaargroep. Daar-

om heeft u op papier in de eerste schoolweek al de volgende documenten ontvangen, die we hieronder als linkje naar onze 

website nog eens hebben opgenomen:  

-Jaarkalender 2020-2021 

Groepsboekjes:  

-Algemene informatie schooljaar 2020-2021  

-Specifieke informatie voor groep 1-2  

-Specifieke informatie voor groep 3  

-Specifieke informatie voor groep 4  

-Specifieke informatie voor groep 5  

-Specifieke informatie voor groep 6  

-Specifieke informatie voor groep 7  

-Specifieke informatie voor groep 8  

 

U kunt de bovenstaande informatie op uw gemak doorlezen. Daarnaast zullen we u via de Parro app ook regelmatig per groep 

op de hoogte houden met groepsspecifieke informatie over hoe iets in de groep verloopt. Dat kan zijn via een videoboodschap 

of een afbeelding.  

Omdat we het oudercontact zoals we dat in ‘normale tijden’ kunnen hebben natuurlijk ook missen en wel samen met u verant-

woordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw zoon of dochter, willen we de geplande kennismakingsgesprekken wél door laten 

gaan. We denken dit met alle ingangen in ons gebouw en duidelijke looproutes ‘coronaproof’ te kunnen organiseren op de 

geplande data (donderdag 24 september en dinsdag 29 september). Hierover heeft u in deze nieuwsbrief al het e.e.a. kunnen 

lezen. We sturen die uitnodiging via Parro volgende week vrijdag. Tijdens het kennismakingsgesprek is er ook ruimte om even-

tuele vragen te stellen aan de groepsleerkracht.  

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

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
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/Groepsboekje_1-2_versie_20-21_definitief.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/Groepsboekje_groep_3_versie_20-21-definitief.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/Groepsboekje_groep_4_versie_20-21-definitief.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/Groepsboekje_groep_5_versie_20-21-definitief.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/Groepsboekje_groep_6_versie_20-21-definitief.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/Groepsboekje_groep_7_versie_20-21-definitief.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/Groepsboekje_groep_7_versie_20-21-definitief.pdf

