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Geachte ouders/verzorgers, 

Wat is het fijn om alle kinderen weer terug te zien! Iedereen was weer snel ge-
wend en de kinderen vonden het ook fijn om hun vriendjes, vriendinnetjes en 
juf/meester weer te zien. 

In de landelijke media  verscheen afgelopen zaterdag een ingezonden artikel 
met als titel: “Waardeer wat jongeren wél leerden in de online-only-tijd”. Wat 
ons aansprak in dit artikel is dat goed onderwijs gaat over je ontwikkelen als per-
soon en over betekenis geven aan gezamenlijke tradities en praktijken. Heel be-
langrijk, dat lijdt geen twijfel, zijn de cognitieve vakken als taal, rekenen, Engels, 
maar wat ons betreft is er meer dan alleen kennis vergaren.  
Veelal lezen we in media hoeveel ‘achterstanden’ leerlingen hebben opgelopen, 
maar laten we juist ook aandacht besteden aan wat onze kinderen wél geleerd 
hebben en nog steeds leren in deze tijd. Ze hebben geleerd over henzelf, over 
het belang van contact en over de beperkingen die het scherm van een laptop/
Chromebook in zich draagt. Ze leerden kritisch denken over de waarde van het 
naar school gaan, ze zijn een stuk mediawijzer geworden, deden ervaringen op 
met betrekking tot andere manieren van samenwerken.  
 

Wij vinden het in elk geval heel erg belangrijk om positief, vol vertrouwen en 
met hoge verwachting naar de ontwikkeling van onze kinderen te kijken. 

 

Ophaaltijden groep 1-2-3 woensdag en vrijdag 
Ook op woensdag en vrijdag hebben we gespreide ophaaltijden (zie ook  
nieuwsbrief-11 m.b.t. alle coronagerelateerde regels binnen ons IKC en de haal– 
en brengtijden). U kunt uw kind op die dagen tussen 12.00u en 12.15u ophalen. 
Ziet u nog kinderen op het plein, dan graag nog even wachten om het plein op 
te komen. 
 
Van beleid naar praktijk: ‘Spel in de hoeken peuters t/m 3’ 
In de peutergroep en kleutergroepen wordt gewerkt volgens het concept basis-
ontwikkeling. Bij basisontwikkeling staat de ontwikkeling van het kind centraal. 
De rol van de leerkracht is hierbij het goed observeren van de kinderen en op 
basis van deze observaties activiteiten aan te bieden. Het doel van de leerkracht 
is het kind een stapje verder te helpen in zijn/haar ontwikkeling. Wij noemen 
dat in vaktermen ook wel ‘de zone van de naaste ontwikkeling’ stimuleren. Dat 
werkt in de praktijk als volgt. 
 
Binnen ons IKC werken de peutergroep, groep 1/2 en groep 3 over hetzelfde 
thema. In de groepen 1/2 werken wij met hoeken op het leerplein. 
Tijdens de werkles kunnen de kinderen uit de kleutergroep in deze hoe-
ken spelen. 
De hoeken worden door de leerkrachten bedacht aan de hand van een thema,  
hier worden bijbehorende doelen aan gekoppeld. Groep 3 werkt ook over dit 
thema in de middag. Wij gaan dan ook spelen en werken op het leerplein. Zo 
kunnen de kinderen het geleerde van de ochtend nog doortrekken in het spel. 
Dat houdt in dat wij bijvoorbeeld bij een winkel met gepast geld betalen, een 
verlanglijstje schrijven met woorden, een bouwwerk maken n.a.v. een platte-
grond. De kinderen leren op deze manier nog steeds door spel. 
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 12 

Agenda 
 
-Vrijdag 12 maart 
 -Volgende nieuwsbrief wordt verstuurd 

  
-Jaarkalender 20-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zet alvast in uw agenda 
-Week van 22 t/m 26 maart 
 -Oudergesprekken (digitaal) 
 
 
 
IKC afspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We zijn aardig voor elkaar”  centraal en een 
week later is dat “We luisteren naar elkaar”  
 
Bijlagen: 
-geen 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/20210205_Nieuwsbrief-11.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2021_1.pdf
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Rapport en oudergesprekken  
Vanaf volgende week worden de Midden toetsen van CITO afgenomen. 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.  De oudergesprekken vinden vanwege de aangescherpte maatregelen digitaal 
plaats. 
 

Werk in uitvoering 

De kinderen van onze leerlingenraad hebben al enige tijd de wens om een korfschom-
mel te plaatsen op ons schoolplein. Dit gaan we realiseren! 
De werkzaamheden zijn hiervoor in volle gang. Komende week zal de schommel  
geplaatst worden. Ook wordt er een pad naar de voetbalkooi aangelegd, zodat de kin-
deren en leerkrachten bij nat weer wel gewoon ‘droog’  de voetbalkooi kunnen berei-
ken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportdag 

Het duurt nog een tijd, maar…. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben een brief meegekregen voor het opgeven als 
hulpouder voor de sportdag. Uiteraard is het nog zeer onzeker of die sportdag ook 
daadwerkelijk door kan gaan, vanwege de huidige beperkende coronamaatregelen. 
E.e.a. is dus echt onder voorbehoud. 
 

Schoolvoetbal 
Inmiddels is er besloten door de schoolvoetbalcommissie Westervoort om het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi niet door zal gaan, vanwege de coronamaatregelen. 

 

Namens het team van IKC De Brug wens ik u een heel fijn weekend, 
 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

Jarigen 27-02-2021 t/m 12-03-2021 

Feb Jarigen Groep 

28 Noah Kampschreur 8B 

Mrt Jarigen Groep 

1 Amy Gerritzen 3 

1 Sophie Gerritzen 3 

2 Lindy Geurds  1-2B 

3 Isha Awadhpersad 7 

5 Joost Westra  4 

9 Aiden Schapink  1-2B 

11 Eva Vermaten  5B 

12 Alex Chryssoulis  7 


