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Geachte ouders/verzorgers, 

Zoals u via de Parro app heeft gelezen was afgelopen week een ‘bewogen’ week 
op Corona gebied. Op dit ogenblik zien we uit de groepen die in quarantaine 
zaten, gelukkig alweer veel leerlingen terugkeren na een negatieve coronatest. 
Ook zijn alle betrokken collega’s gelukkig negatief getest. Hopelijk kunnen we 
volgende week alle kinderen weer verwelkomen. Met de kinderen die positief 
getest hadden, gaat het gelukkig goed. Zij hebben milde (verkoudheids) klach-
ten.  
 
We merken op dat er soms verwarring is over het type test dat je kunt doen na 
vijf dagen quarantaine. We hebben via de GGD  vernomen dat de zogenaamde 
snel (thuis) test echt niet gebruikt kan worden als (geldige) test. Het risico op 
een vals negatief is daarbij erg hoog, zo stellen zij. Richtlijn in dit soort gevallen 
is dus echt een test in een GGD teststraat.  
Uiteraard respecteren we ook de ouders en kinderen die geen test willen doen. 
Gevolg is dan alleen wel dat er in elk geval 10 dagen quarantaine nodig is voor 
die kinderen na het laatste contact met een positief getest persoon.  
 
Verder willen we u vragen om te blijven letten op de coronagerelateerde maat-
regelen die we op school hebben afgesproken. Het dragen van een mond– neus-
masker voor ouders en externen op het schoolplein en in het gebouw (wanneer 
u daar een keer moet zijn voor bijvoorbeeld een afspraak) is zo’n IKC brede  
regel.  
 
We schreven in de vorige nieuwsbrief al dat we ondanks alle maatregelen bin-
nen ons IKC nog erg kwetsbaar zijn. Dat blijft voorlopig nog wel even zo helaas. 
De quarantainemaatregel bij een positieve besmetting is een ingrijpende maat-
regel waarmee zoveel mogelijk een verdere verspreiding voorkomen wordt.  Het 
is fijn te merken hoe de ouders en kinderen van de groepen in quarantaine deze 
vervelende situatie oppakken en meedenken. We doen het in deze moeilijke en 
ingewikkelde tijd echt samen! Mochten er onverhoopt nieuwe coronaontwikke-
lingen zijn dan houden we u uiteraard op de hoogte.  
 
Verkeersexamen 
Op 7 april zou het praktijk-verkeersexamen voor de kinderen van groep 7 en 8 
plaatsvinden. Vanwege de coronagerelateerde maatregelen is voor alle  
Westervoortse scholen besloten dit examen dit schooljaar niet door te laten 
gaan. 
Het theorie-verkeersexamen voor groep 7 is gepland op woensdag 31 maart 
(volgende week dus).  Dit theorie-examen gaat natuurlijk wel gewoon door en 
wordt in de eigen groep afgenomen. 

 

Paasviering  (herhaling) 

Donderdag  1 april hebben we op school een paasviering en een gezamenlijke 
paaslunch met de kinderen (in hun eigen klas). 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, bekers en servetten wordt gezorgd.  Vergeet niet om fruit en 
drinken mee te geven  
voor de ochtend pauze. 
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Agenda 
 
-Woensdag 31 maart 
 -Theoretisch verkeersexamen groep 7 
-Donderdag 1 april 
 -Paasviering  
-Vrijdag 2 april  
 -Goede vrijdag, kinderen basisschool vrij 
-Maandag 5 april 
 -Tweede Paasdag (vrij) 
-Vrijdag 9 april 
 -Volgende nieuwsbrief wordt verstuurd 

  
-Jaarkalender 20-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zet alvast in uw agenda 
-geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IKC afspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ We zijn zuinig op elkaars spullen”  centraal en 
een week later is dat “We praten met elkaar als 
er iets is”  
 
Bijlagen: 
-geen 
 
 
 

 
 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2021_1.pdf
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Schoolreisjes 2021 (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

Zoals u in onze jaarplanning al heeft kunnen lezen gaan we dit schooljaar weer op school-
reis. Dit zal gaan gebeuren op 1 juli a.s. Inmiddels zijn alle reisjes geboekt en is de bus gere-
geld . 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 orga-
nisatie 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 hieron-
der genoemde rekeningnummer onder vermelding van de naam van uw kinderen.  We hoe-
ven ten opzichte van de laatste keer gelukkig geen prijsverhoging toe te passen, de prijzen 
zijn dus gelijk 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 coronagerelateerde maatrege-
len. Mocht het kamp niet door kunnen gaan, dan hopen we wel dat ook deze kinderen als-
nog 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 schoolreis. Mocht het zo zijn dat kamp niet doorgaat dan verrekenen we 
het betaalde bedrag voor het kamp met de schoolreis en krijgt u het restant daarvan uiter-
aard 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 rekeningnum-
mer: 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) zonnige en gezellige dag zijn €29,50 euro per kind.  Hierbij is een 
frietje, wat te drinken, een waterijsje en de busreis inbegrepen. Wilt u dit bedrag  voor vrij-
dag 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 vermel-
den. 
 

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 achternaam 
vermelden. 
 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 27-03-2021 t/m 09-04-2021 

Mrt Jarigen Groep 

30 Xiang Zhan  5B 

31 Jaïra Ekkelboom  3 

31 Fenne Leenders 3 

Apr. Jarigen Groep 

3 Gina Jansen 5A 

3 Bas Teerlink 5A 

4 Joy Alberti  4 

4 Mick Hermsen 3 

5 Aleyna Basaran 1-2B 

5 Maud Holten  4 

5 Niels Rutten  1-2A 

9 Dominic Teunissen  4 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

De Rode loper (t/m 9 april) 

De komende periode komt Robin Reijmer over de rode loper naar de kleuterklas . We wensen Robin én zijn ouders/
verzorgers natuurlijk een super fijne tijd toe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 


