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Agenda
-Maandag 8 februari
-We gaan weer open!
-Rapport groep 3-8 gaat mee.
-Vrijdag 12 februari;
-Let op; geen carnavalsviering, zie
nadere informatie in deze nieuwsbrief
-Maandag 15 t/m vrijdag 19 februari
-Voorjaarsvakantie
-Vrijdag 26 mrt.
-Volgende nieuwsbrief wordt verstuurd

Geachte ouders/verzorgers,
Zoals u afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie gehoord heeft, gaan de
basisscholen weer open. Zo ook ons eigen IKC! Daar zijn we natuurlijk blij mee,
want we hebben onze kids enorm gemist. Ondanks dat we er heel blij mee zijn
dat we onze kinderen eindelijk weer kunnen zien, is het natuurlijk wel zo dat er
behoorlijk wat georganiseerd moest worden rondom de aangepaste maatregelen en protocollen vanwege het Coronavirus. Zeker ook omdat er pas gisteren
echt duidelijkheid is gekomen in die aangepaste protocollen en we gistermiddag
- en avond dus ook pas met team en MR hebben kunnen overleggen.
Vandaag ontvangt u van ons bestuur tevens een brief waarin de belangrijkste
maatregelen op stichtingsniveau staan uitgewerkt (zie bijlage). Hierbij in deze
nieuwsbrief nadere informatie over de invulling binnen ons eigen IKC. Vanuit
Zonnekinderen zijn ouders/verzorgers van het KDV en de BSO al eerder geïnformeerd over de gang van zaken vanaf volgende week (zie bijlage).

-Jaarkalender 20-21

Onderwijsinhoud: pedagogische prioriteit
We vinden het na deze periode van afstandsonderwijs heel belangrijk om juist
aandacht te hebben voor het sociaal welbevinden van de kinderen. Kinderen zijn
voor het eerst weer terug op ons IKC, na een lange periode van thuis werken.
Onze eerste zorgen zijn dus niet de kennis en vaardigheden, maar het welbevinden. Natuurlijk wordt er daarnaast ook gewoon aan de verschillende vakken
gewerkt. We gaan zeer zeker niet meteen in de toets- en teststand om te bekijken waar de kinderen precies staan.

Schoolafspraken:
-Volgende week staat de afspraak:
“ Wie rent hierbinnen, moet opnieuw beginnen!”
centraal en een week later is dat “Gaat de bel,
dan stopt het spel”
-Bijlagen:
-Brief bestuur Innerwaard (heropening scholen)
-Protocol basisonderwijs
-Brief kinderopvang Zonnekinderen (heropening
KDV, herhalingsbericht)

Thuisblijfregels
Ons IKC past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs
en de opvang.
In deze richtlijnen staat het volgende opgenomen:
Voor leerlingen van de basisschool geldt vooralsnog dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school. Mocht daar de komende periode iets in veranderen dan communiceren we hierover uiteraard
direct.
Leerlingen moeten thuisblijven als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of
(meer dan incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft
thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie.
Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.
Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/

I

Quarantaine
We volgen het dringende advies op om zoveel mogelijk de groepen ook alleen in de
eigen groep te laten werken, dus geen groepsdoorbroken werken zoals dat binnen ons
IKC onder de normale omstandigheden in verschillende groepen wel gebruikelijk is. Ook
de pauzes worden zoveel mogelijk gescheiden gehouden. Hiervoor hebben we een
rooster opgesteld.
Als er een besmetting plaatsvindt binnen ons IKC, volgen wij de instructies van de GGD
op. In de richtlijnen is opgenomen dat wanneer er sprake is van een positieve besmetting in een groep, de hele groep in quarantaine gaat. Een leerling kan zich op dag 5
na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in een GGD teststraat, of
nóg 5 dagen langer in quarantaine. Of u uw kind al dan niet laat testen is uiteraard aan
u. We zullen u na een negatieve test van een leerling wel actief vragen om het testresultaat te overhandigen.
Al met al zijn we de komende periode dus kwetsbaar als het gaat om het geven van fysiek onderwijs. Om die reden zetten we voor de korte termijn (1-2 dagen) in op een
noodprogramma, zodat de kinderen op het moment dat bijvoorbeeld een leerkracht
getest moet worden er een thuiswerkprogramma is. Mocht een groep vanwege bijvoorbeeld quarantaine maatregelen thuis komen te zitten, dan zullen we op dat ogenblik
bekijken op welke manier we het afstandsonderwijs na het noodprogramma oppakken
en daarover de ouders/verzorgers van de betreffende groep informeren.
Halen en brengen van uw kind(eren)
We vinden het natuurlijk heel belangrijk om ons te houden aan de richtlijnen die opgesteld zijn door onder andere het RIVM. Om die reden mogen ouders/verzorgers nog
steeds niet mee naar binnen tijdens het haal-/brengmoment. We hebben gelukkig een
groot schoolplein, dus voor de haal- en brengmomenten mag er steeds één ouder/
verzorger van de onderbouwgroepen (1 t/m 3) het schoolplein op en kunt u uw zoon of
dochter op de daarvoor aangewezen plek wegbrengen en/of ophalen. We vragen al
deze ouders/verzorgers conform de protocollen ook om een mondmasker te dragen.
Voor de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 geldt dat zij zelf het schoolplein opkomen en
via de bekende ingang naar binnenlopen.
Om tijdens het haal- en brengmoment ook niet teveel volwassenen en kinderen op het
schoolplein te hebben, spreiden we de haal- en brengtijden. Hieronder vindt u per
groep nadere informatie over het halen en brengen (bijlage 1). We willen hierbij nog
eens benadrukken dat het niet de bedoeling is om op het plein bij elkaar te staan. Na
het brengen/ophalen van uw kind willen we u vragen
meteen weer van het schoolplein weg te gaan. Vanwege het besmettingsgevaar is het
belangrijk juist die contactmomenten tussen volwassenen tot een minimum te beperken.

II
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Feb Jarigen

Groep

6

Denzell Bloem

3

8

Tygo Scheltinga

1-2A

9

Sebastian Lodewe- 5B

9

Petar Petrov

8B

13

Liv Jansen

1-2C

13

Lola de Wijs

4

15

Daan Teerlink

7

16

Soukayna El Kadi

6

17

Flo Bosmann

7

17

Alex Davtian

7

17

Fee Leenders

5B

17

Lotte Rosbag

5B

18

Iza Lubbers

1-2A

18

Sabri Ouali

3

19

Jasmijn de Wijs

4

21

Lauren Hesse

1-2C

23

Cas Deckers

1-2B

24

Maxine van Anholt 1-2B

24

Suus Neelis

7

We hebben geprobeerd met de bovenstaande maatregelen zoveel mogelijk de 1,5m afstand te
kunnen waarborgen. Tot slot willen we hierbij opmerken dat we vertrouwen op ieders gezonde verstand en u als volwassene de 1,5m regel opvolgt.
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
Toegestaan is om in de winkel verpakte traktaties mee te nemen. Zelf gemaakte en ingepakte traktaties zijn nog
steeds niet toegestaan.
Gym
De gymlessen gaan vooralsnog niet door, we mogen niet in de gymzaal. Wel zullen we buiten tijdens het spelen ruimte hebben voor beweegactiviteiten.
Rapport en oudergesprekken
Op onze jaarkalender staat dat de kinderen afgelopen week al hun rapport zouden hebben meegekregen. Door het
afstandsonderwijs is dat natuurlijk allemaal een beetje anders gelopen.
Uitzondering zijn de kinderen van groep 2 geweest. De betreffende ouders hebben al wel het rapport ontvangen van
de betreffende leerkrachten.
De planning voor de rapporten is nu als volgt. Maandag a.s. ontvangen alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport. Door de thuiswerkperiode missen er een aantal gegevens in dit rapport waardoor het nog niet helemaal volledig
is. We hebben er toch voor gekozen om het rapport wel mee te geven, omdat er alsnog veel resultaten van het afgelopen halfjaar wel bekend zijn.
Vanaf de tweede week na de voorjaarsvakantie worden de Midden toetsen van CITO afgenomen en wellicht worden nog andere gegevens, die op dit moment ontbreken, aangevuld. Wanneer ook deze gegevens bekend
zijn plannen we de 10-minuten gesprekken in. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 22 t/m 26 maart. De
resultaten van de toetsen die in deze periode worden afgenomen geven we vooraf aan het gesprek aan uw zoon/
dochter mee.
Voor de groepen 8 geldt een wat andere planning i.v.m. het feit dat de advisering naar het VO en schoolkeus natuurlijk nu centraal staat. Deze ouders ontvangen aanstaande maandag bij het rapport een begeleidend schrijven en planning m.b.t. de adviesgesprekken.
De oudergesprekken vinden vanwege de aangescherpte maatregelen op afstand/digitaal plaats.

III

Computers
Tijdens de periode van afstandsonderwijs zijn veel van onze laptops uitgeleend. We willen iedereen die een laptop
geleend heeft van school, deze maandag a.s. weer mee te nemen, inclusief de oplader. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Vieringen
De komende periode zijn er natuurlijk geen gezamenlijke vieringen. Komende vrijdag gaat het traditionele carnavalsfeest dan ook helaas niet door. We maken er vrijdag wel een gezellige dag in de eigen groep van.
Dat houdt in dat de kinderen die dag in hun mooiste/bijzonderste kleding mogen komen en/of hun haar op een ludieke/(te) gekke manier mogen tonen. Voor de kleuterbouw is er ’s morgens in de eigen groep een gezellig programma.
De groepen ¾ zullen het laatste uur van de morgen gezelschapsspelletjes gaan doen. De groepen 5 t/m 8 doen dit ’s
middags.
Tot slot
We begonnen deze brief met onze blijdschap dat we de kinderen na een periode van afstandsonderwijs eindelijk
weer op ons IKC mogen ontvangen. Protocollen worden elke keer weer bijgewerkt/aangepast waardoor we steeds
met de wijsheid van het moment met u communiceren. Het is in die zin een beetje als ‘varen in de mist’. Uiteraard
zullen we u op de hoogte houden via de nieuwsbrief en Parro app van ontwikkelingen.
Namens het team van IKC De Brug wens ik u een fijn en winters weekend!
Hartelijke groet,
Stefan de Jonge

IV

Bijlage 1: Brengen en halen van de kinderen

Groep

Peuters

1-2A
juf Karien en

Brengen

Tijdslot

Plaats

Als contract

S.v.p. binnenkomen via hek peuterplein

8.20-8.40

juf Manon
1-2B

U kunt uw kind afgeven bij de klasdeur. De pedagogisch
medewerker staat klaar.
S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen
Dorpsplein en Schoolstraat)
U kunt uw kind afgeven bij de klasdeur. De juf staat klaar.

8.20-8.40

Juf Nienke

1-2C
Juf Janine en
juf Linda Saat

8.20-8.40

3
Juf Linda Tiemes en juf Hanna

8.20-8.40

S.v.p. binnenkomen via hek peuterplein
U kunt uw kind afgeven bij de ingang die normaal gesproken ook altijd gebruikt wordt. (dus ingang groep 1/2B en 3).
De juf staat klaar.
S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen
Dorpsplein en Schoolstraat
U kunt uw kind afgeven bij de klasdeur. De juf staat klaar.
S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen
Dorpsplein en Schoolstraat)
U kunt uw kind afgeven bij de klasdeur. De juf of meester
staat klaar.

V

4
Juf Maaike en juf Diana

8.15-8.30

5A
Juf Saskia en juf Eliza

8.15-8.30

5B
Juf Sanne
6
Juf Anje en meester Willem Jan

8.15-8.30

7
Juf Maicke en juf Wieneke

8.15-8.30

8A
Juf Marcia en meester Sander

8.15-8.30

8B
Juf Nancy en juf Saskia

8.15-8.30

VSO (alleen noodopvang)

Volgens afspraak met Zonnekinderen

Uw zoon of dochter mag zelf naar zijn of haar groepslokaal
lopen via de poort van de hoofdingang. Dus gelieve niet als
volwassene zelf meegaan het plein op.

8.15-8.30

S.v.p. binnenkomen via hek hoofdingang. U kunt uw zoon of
dochter afgeven bij de ingang van het speellokaal aan de
voorzijde.

Bijlage 1: (vervolg)
Groep

Halen
Plaats

Tijd
Peuters

Als contract

S.v.p. binnenkomen via hek peuterplein
U kunt uw kind ophalen bij de klasdeur.De pedagogisch
medewerker staat klaar.
S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen
Dorpsplein en Schoolstraat)

1-2A
juf Karien en

Ma-di-do

Tussen 14.30 en 14.45

juf Manon

Wo-vr

Tussen 12.00 en 12.15

U kunt uw kind ophalen in het vak bij de klasdeur. De juf
staat klaar.

1-2B

Ma-di-do

Tussen 14.30 en 14.45

S.v.p. binnenkomen via hek peuterplein

Wo-vr

Tussen 12.00 en 12.15

1-2C
Juf Janine en
juf Linda Saat

Ma-di-do

Tussen 14.30 en 14.45

Wo-vr

Tussen 12.00 en 12.15

U kunt uw kind afgeven bij de klasdeur. De juf staat klaar.

3
Juf Linda Tiemes
en juf Hanna

Ma-di-do

Tussen 14.30 en 14.45

S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen
Dorpsplein en Schoolstraat)

Wo-vr

Tussen 12.00 en 12.15

U kunt uw kind ophalen in het aangegeven vak bij de
klasdeur/ De juf of meester staat klaar.

4
Juf Maaike en juf
Diana

Ma-di-do

Tussen 14.40 en 14.45

Wo-vr

Tussen 12.10 en 12.15

De juf loopt met de groep naar het peuterplein (bij de
zandbak), daar kunt u uw zoon of dochter ophalen.

5A
Juf Saskia en juf
Eliza
5B
Juf Sanne

Ma-di-do-vr

Om 14.45

Wo

Om 12.15

Ma-di-do-vr

Om 14.40

Wo

Om 12.10

6
Juf Anje en meester Willem Jan

Ma-di-do-vr

Om 14.45

Wo

Om 12.15

7
Juf Maicke en juf
Wieneke
8A
Juf Marcia en
meester Sander
8B
Juf Nancy en juf
Saskia
BSO:
Dienstdoende
pedagogisch medewerker(s)
(alleen noodopvang)

Ma-di-do-vr

Om 14.40

Wo

Om 12.10

Ma-di-do-vr

Om 14.40

Wo

Om 12.10

Ma-di-do-vr

Om 14.45

Wo

Om 12.15

Juf Nienke

VI

Ma t/m vr

Volgens
afspraak
met Zonnekinderen

U kunt uw kind afgeven bij de ingang die normaal gesproken ook altijd gebruikt wordt. (dus ingang groep 1/2B en
3). De juf staat klaar.
S.v.p. binnenkomen via hek zijkant (bij fietspad tussen
Dorpsplein en Schoolstraat)

U kunt langs het hek wachten op uw kind. Uw zoon of
dochter komt zelfstandig naar buiten. Denk aan de 1,5
meter afstand tussen volwassenen.

U kunt uw kind buiten op het schoolplein ophalen vanaf
17.00. Wanneer u uw kind eerder komt ophalen willen
we u vragen te bellen naar het schoolnummer: 0263118974, optie 3 (BSO). De dienstdoende pedagogisch
medewerker neemt de telefoon op en zorgt ervoor dat
uw zoon of dochter naar buiten komt.

