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Geachte ouders/verzorgers, 
Voorlopig weten we dat de scholen tot in elk geval 25 januari 2021 dicht zullen zijn. Hoe de situatie 
er daarna uit zal zien is nog onbekend. Hopelijk kunnen we ons IKC vanaf 25 januari  weer veilig en 
verantwoord ‘openen’. We wachten de besluitvorming van het kabinet hierover uiteraard met 
belangstelling af. We zullen u nader informeren wanneer er meer bekend is over de situatie vanaf 25 
januari. 
 
Berichtje namens onze MR 
 
‘Vitale leraren’ 
Als Medezeggenschapsraad (MR) van IKC de Brug zijn we diep onder de indruk van het werk dat 
verzet is in de afgelopen weken. Het is bijzonder om te zien hoe onze leraren het onderwijs vorm 
blijven geven in een steeds veranderende samenleving met steeds andere regels. Daarom ook dit 
stukje, om jou als leraar te bedanken namens de MR en alle ouders van de kinderen die heel veel 
blijven leren ondanks de huidige lockdown. 
 
Als MR hebben wij gisteren (donderdagavond) mee mogen denken over de gevolgen van de lockdown 
voor kwetsbare kinderen, voor groep 8, voor kinderen van mensen met vitale beroepen en ook over 
de sociale gevolgen van de lockdown. Mooi om te zien hoe voor elk probleem een passende oplossing 
gevonden wordt. Maar ook op onze school wordt een groot beroep gedaan op de noodopvang. En dat 
is best een grote belasting voor de leraren die naast de noodopvang ook nog digitaal les moeten 
geven.  
 
Als MR delen wij de zienswijze dat mensen met vitale beroepen zoveel mogelijk gefaciliteerd moeten 
worden om hun werk te kunnen doen. Maar misschien is het voor een aantal ouders ook mogelijk om 
de kinderen 1 of 2 dagen minder naar de noodopvang te sturen? Die 1 of 2 dagen minder per kind telt 
enorm aan voor de gehele groepsgrootte en zo houden wij samen onze leraren vitaal. Zelf geef ik, 
ondanks dat ik gebruik mag en zou willen maken van de opvang, hier zo goed mogelijk invulling aan. 
Dit is niet makkelijk maar met hulp van familie en slimme oplossingen lukt het wel. Ik hoop dat u, 
indien dit mogelijk is, dit ook zou willen doen. En als dat niet kan, dan is dat geen probleem want het 
team van de Brug blijft de noodopvang draaien zolang dat binnen de regels kan.  
 
Voor het onderwijs van onze kinderen is het nu cruciaal dat ook wij als ouders ons steentje meer dan 
bijdragen. 
 
Namens de MR, 
 
Bram Buiting, 
voorzitter 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Creon bootcamp 
Het beweegteam van Creon zit in deze lockdown periode gelukkig ook niet stil. Samen met hen 
hebben we afgesproken om maandagmiddag een bootcamp te organiseren. Daarom zal er maandag 
in de loop van de dag een video gedeeld worden via Parro, zodat er ook thuis aan de bootcamp 
meegedaan kan worden. Ook papa’s en mama’s, opa’s en oma’s mogen uiteraard meedoen . 

 
 
 
Nieuwsbrief Innerwaard (bestuur) 
Als bijlage bij deze extra nieuwsbrief vindt u de nieuwsbrief van ons bestuur (Innerwaard). 
U kunt deze brief ook lezen door op deze link te klikken: 
 
Hartelijke groet, namens het team van IKC De Brug 
 
Stefan de Jonge 
directeur 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/210115_Brief_kinderen_ouders_en_medewerkers_Innerwaard.pdf

