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Geachte ouders/verzorgers, 

Zoals via Parro en eerdere ‘extra’ nieuwsbrieven aangegeven, hebben we afge-
lopen week te maken gehad met de coronabesmetting van een van onze onder-
wijsassistenten, juf Linde. Gelukkig maakt zij het goed en zijn de klachten mild. 
Hopelijk is ze snel weer helemaal klachtenvrij en kan ze weer aan de slag. Veel 
kinderen kwamen de afgelopen week druppelsgewijs weer terug op school na-
dat zij een negatief resultaat hadden op hun coronatest. De quarantaine voor de 
kinderen die niet getest zijn loopt gelukkig vandaag ook af.  Dus ook deze kin-
deren kunnen, mits ze klachtenvrij zijn, vanaf maandag weer gewoon naar 
school.  
 
Voor alle helderheid 
We overwegen alle coronagerelateerde maatregelen binnen ons IKC zorgvuldig 
en baseren ons op het landelijk protocol basisonderwijs. Er is bijvoorbeeld bin-
nen ons IKC naast de haal- en breng maatregelen voor ouders en kinderen spra-
ke van scheiding van groepen. De kinderen van de kleutergroep spelen dus bij-
voorbeeld niet samen op het leerplein waar dat normaal gesproken wel zo is. 
Tijdens pauzemomenten spelen niet alle kinderen tegelijkertijd buiten (zoals dat 
normaal gesproken wel is).  
 
Vanuit onze zorgstructuur is een onderwijsassistent een zeer belangrijke func-
tie. Normaal gesproken komt een onderwijsassistent gedurende de week in veel 
groepen. Vanwege de COVID-19 pandemie hebben we alle onderwijsassistenten 
aan een bouw gekoppeld en aan maximaal drie groepen om risico's te beperken. 
Kortom, we hadden ook hierin aanvullende maatregelen getroffen zodat we de 
situatie zo veilig mogelijk houden, maar tegelijkertijd ook goed onderwijs en 
zorg op maat kunnen blijven bieden. 
 
Ook hebben we binnen ons IKC te maken met combinatiefuncties, dus collega's 
die een contract hebben als onderwijsassistent en daarnaast een contract heb-
ben bij Zonnekinderen. Een super mooie ontwikkeling, want daarmee wordt de 
verbinding en doorgaande lijn tussen basisschool en kinderopvang vergroot. 
Omdat de noodopvang BSO ook in deze periode wel georganiseerd moet wor-
den en roosters binnen de kinderopvang ook onder druk staan, worden deze 
collega’s dus ook daar ingezet en zijn ze ook echt nodig. 

 
De situatie van afgelopen week maakte zichtbaar dat we ondanks alle maatrege-
len die we m.b.t. COVID-19 hebben genomen voor ouders, kinderen en collega's, 
nog steeds erg kwetsbaar zijn. Uiteraard blijven we met elkaar bekijken wat we 
kunnen doen om te zorgen dat de risico´s zo klein mogelijk blijven en de zorg 
voor onze leerlingen gewaarborgd. U mag erop vertrouwen dat we hierin zorg-
vuldig afgewogen besluiten maken en het een onderwerp is wat bij ons allemaal 
leeft. Helemaal uitsluiten van het risico op een nieuwe quarantaine kunnen we 
helaas in deze lastige tijd niet. Er blijft altijd een vorm van kwetsbaarheid ont-
staan. 

 
 
 
 

 

 

Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 13 

Agenda 
 
-Maandag 15 t/m vrijdag 26 maart 
 -Week vd lentekriebels 
-Maandag 22 t/m vrijdag 26 maart 
 -Oudergesprekken gr3-7 (Teams) 
-Vrijdag 26 maart 
 -Volgende nieuwsbrief wordt  
 verstuurd 
  
-Jaarkalender 20-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zet alvast in uw agenda 

- Donderdag 1 april 
 -Paasviering 
 
 
 
IKC afspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We spelen samen”  centraal en een week later 
is dat “We helpen elkaar”  
 
Bijlagen: 
-geen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2021_1.pdf
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Oudergesprekken groep 3 t/m 7 
De afgelopen twee weken zijn de Cito-LOVS toetsen afgenomen. De oudergesprekken 
over het rapport en de LOVS toetsen vinden plaats in de week van 22 t/m 26 maart.  De 
resultaten van de toetsen die in deze periode worden afgenomen geven we op vrijdag 
19 maart in een gesloten envelop mee met uw kind.  De oudergesprekken vinden van-
wege de aangescherpte maatregelen digitaal plaats. We hanteren de volgende uit-
gangspunten: 
 
  De gesprekken zijn direct na schooltijd of (deels) in de avond. De leerkrachten 

 bepalen zelf de gespreksmomenten (dag en tijdsblokken) gedurende de week. 

  Ouders schrijven zich via Parro in voor de gespreksmomenten. Doordat de 

 gespreksmomenten per klas verschillen is het niet mogelijk om rekening te 

 houden met broertjes en zusjes. Wél hebben ouders/verzorgers met meerdere 

 schoolgaande kinderen voorrang. Zij schrijven zich als eerste in. 

  Inschrijven kan via de pushmelding van Parro. 

 Ouders met meerdere schoolgaande kinderen kunnen zich op maandag 15 

 maart vanaf 9:00 uur inschrijven voor de gesprekken. 

  Vanaf dinsdag 16 maart om 09:00 uur kunnen de overige ouders zich inschrij

 ven. De inschrijving sluit op donderdagmiddag 18 maart om 17:00 uur. 

   Na elk 10-minutengesprek wordt er 5 minuten pauze ingelast. Wisseltijd voor 

 ouders/verzorgers en leerkrachten. 

  De gesprekken vinden digitaal plaats via teams. 

 Inloggen kan voorafgaand aan het geplande gesprek. Zodra de 

 leerkrachten het gesprek met de voorgaande ouders/verzorgers hebben  

 afgerond, verlenen zij de nieuwe ouders/verzorgers toegang. 

 
De korfschommel is geplaatst en in gebruik 

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de korfschommel afgerond. We zijn super blij 
met het resultaat. De kinderen hebben er al gebruik van kunnen maken en dat werd 
ook meteen gedaan, ondanks het stormachtige weer van de afgelopen dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jarigen 13-03-21 t/m 26-03-2021 

Mrt Jarigen Groep 

13 Anouk Hagens 1-2C 

13 
Celeste Lodewe-
ges  

8A 

14 Ferah Bostanci  5B 

14 Lilly Popoola  5A 

16 Finn Weiss  5A 

19 Willemijn Baijens  8B 

19 Chalisa Bhola  3 

21 Teun Berndsen  4 

23 Jax Vleeming  1-2B 

24 Quinty Dibbes  8A 

26 Jayla Bongers  8B 

26 Jeashyna Wekker  4 
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Schoolreisjes 2021 

Zoals u in onze jaarplanning al heeft kunnen lezen gaan we dit schooljaar weer op schoolreis. Dit zal gaan gebeuren op 
1 juli a.s. Inmiddels zijn alle reisjes geboekt en is de bus geregeld. Natuurlijk kunnen we vanwege de huidige corona 
gerelateerde maatregelen eigenlijk nog geen zinnig woord zeggen over het al dan niet doorgaan van de schoolreisjes. 
Omdat we indien mogelijk natuurlijk wel graag op schoolreisje gaan, is het van belang om de organisatie wel vast rond 
te maken.  
 
We krijgen als IKC/school geen middelen van de overheid om schoolreisjes te bekostigen. Een schoolreisje wordt altijd 
bekostigd door de ouders/verzorgers. Hieronder vindt u de prijzen van alle schoolreisjes. U kunt het geld van de 
schoolreisjes overmaken op het hieronder genoemde rekeningnummer onder vermelding van de naam van uw kin-
deren.  We hoeven ten opzichte van de laatste keer gelukkig geen prijsverhoging toe te passen, de prijzen zijn dus ge-
lijk gebleven met de schoolreisjes van twee jaar geleden. Uiteraard krijgt u bij annulering van de schoolreis vanwege 
corona gerelateerde maatregelen het bedrag weer terug. 
 

Groepen 8 
Dit schooljaar hebben we voor de groepen 8 het kamp Ameland vastgelegd (21-25 juni). Vooralsnog hebben we geen 
besluit genomen of we die kampweek al dan niet (kunnen) laten doorgaan. Dit is uiteraard nog sterk afhankelijk van 
de corona gerelateerde maatregelen. Mocht het kamp onverhoopt niet door kunnen gaan, dan hopen we wel dat ook 
deze kinderen alsnog op schoolreisje kunnen gaan.  
Omdat de ouders van de groepen 8 apart betalen voor het kamp, hoeven zij niet ook nog te betalen voor deze school-
reis. Mocht het zo zijn dat kamp niet doorgaat dan verrekenen we het betaalde bedrag voor het kamp met de school-
reis en krijgt u het restant daarvan uiteraard terugbetaald. Wanneer we op kamp gaan dan gaat de schoolreis naar de 
Efteling voor de groepen 8 uiteraard niet door. 
 

Alle kleutergroepen  gaan die dag naar ‘het land van Jan Klaassen’ in Braamt. De kosten voor de busreis,  de  entree  
en  voor  een  smulpakket (frietje en drinken)  bedragen  €28,50 euro per kind. Wilt u dit bedrag voor vrijdag 9 april 
overmaken op rekeningnummer: NL15RABO0162689446 t.n.v. IKC De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind
(eren). Graag voornaam en achternaam vermelden. 
 

Groep 3 en groep 4 gaan met z’n allen naar de Julianatoren in Apeldoorn. De kosten van deze leuke,  (hopelijk) zonni-
ge en gezellige dag zijn €29,50 euro per kind.  Hierbij is een frietje, wat te drinken, een waterijsje en de busreis inbe-
grepen. Wilt u dit bedrag  voor vrijdag 9 april overmaken op rekeningnummer:  NL15RABO0162689446 t.n.v. IKC De 
Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). Graag voornaam en achternaam vermelden. 
 

De groepen 5 en 6  gaan naar attractiepark Toverland in Sevenum. Dit schoolreisje kost € 32,50 euro.  Hierbij is de 
busreis en wat te eten en drinken inbegrepen. Wilt u dit bedrag voor vrijdag 9 april overmaken op rekeningnummer:  
NL15RABO0162689446 t.n.v. IKC De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). Graag voornaam en ach-
ternaam vermelden. 
 

Tot slot gaan de groepen 7 en 8 naar attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel (wanneer groep 8 op kamp gaat, zal 
dit alleen groep 7 zijn). De kosten voor deze dag bedragen € 38,50 euro. Ook hierbij is eten/drinken en de busreis in-
begrepen. Wilt u dit bedrag voor vrijdag 9 april overmaken op rekeningnummer:  NL15RABO0162689446 t.n.v. IKC De 
Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). Graag voornaam en achternaam vermelden. NB: De ouders 
van groep 8 hoeven dit bedrag dus niet over te maken omdat zij voor het kamp betalen. 
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De Rode loper (t/m 26 maart) 

Het is weer even geleden, maar natuurlijk zijn er ook de afgelopen periode weer een heel aantal kinderen gestart bin-
nen ons IKC. 
In onze peutergroep zijn de afgelopen periode de volgende kinderen gestart: 
Jurre Tamboer, Vaylinn Siebenheller, Liv ten Bosch, Robin v.d. Nat, Miran Polat, Sasja Kollen, Nathan Weijers, Sophie 
Smink , Hannah Norah en Roan Schreurs 

 
De afgelopen periode zijn Maely de Meij en Djulia Degen over de rode loper naar de kleuterklas gekomen. Jim Koe-
nen, Shivani Bhola en Milou Rosbag startende komende periode.  

We wensen al deze kinderen én hun ouders/verzorgers natuurlijk een super fijne tijd toe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paasviering  

Op vrijdag 26 maart staat de Palmpaasviering op de planning. Helaas kan die viering niet door gaan.  Donderdag  1 
april hebben we op school een paasviering en een gezamenlijke paaslunch met de kinderen. Dit jaar ziet de viering er 
anders uit dan andere jaren. 

De kinderen nemen zelf een lunch mee. Dit mag iets uitgebreider en luxer zijn dan gewoon 
middag eten. Denk aan bijv. ei, croissant, gevuld ei, broodhaantje enz. Voor borden, be-
kers en servetten wordt gezorgd.  
 

Vergeet niet om fruit en drinken mee te geven  
voor de ochtend pauze. 
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De week van de lentekriebels 

Het voorjaar komt er weer aan. Dat is van oudsher ook de  periode waarin we op school aandacht besteden aan de 
zogenaamde Week van de Lentekriebels. Dit jaar beginnen we op maandag 15 maart. Ook de week erna staat nog in 
het teken van relaties en seksualiteit. Het thema dit jaar is “Seksuele en genderdiversiteit”. De lessen dragen er aan 
bij dat kinderen een positief zelfbeeld en adequate vaardigheden ontwikkelen op het gebied van relaties en seksuali-
teit.  
Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s ne-
men, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het basison-
derwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over 
vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels . Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen van ons IKC. 

Uiteraard kijken we goed hoe we het lesprogramma per groep inrichten. Dit doen we door middel van de methode 
‘Kriebels in je buik’.  Om een voorbeeld te zien van lesdoelen waar we aan werken de komende periode kunt u klikken 
op de onderstaande link. Hier vindt u een overzicht van leerdoelen die centraal kunnen staan per groep. 

https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/lesmateriaal/lesmethode-kriebels-je-buik/lessen-
kriebels-je-buik 

Mocht u nog wat meer over dit onderwerp willen lezen, klik dan eens op de volgende link: 
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 
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