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Geachte ouders/verzorgers, 

Vandaag waren er Koningsspelen op het schoolplein. Uiteraard rekening hou-
dend met alle coronagerelateerde maatregelen. Er waren super leuke en spor-
tieve activiteiten op ons schoolplein. Een mooi ‘oranje’ feestje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corona 
Afgelopen donderdag en vrijdag moest helaas groep 4 in quarantaine, vanwege 
een besmetting bij een van onze leerlingen uit die groep. Gisterochtend kwam 
daar helaas een besmetting bij van juf Diana uit die groep. De groep was toen al 
in quarantaine dus wat dat betreft veranderde er niets aan de situatie. Gelukkig 
is er op het ogenblik sprake van milde klachten bij zowel de leerling als juf Dia-
na. Alle ouders van groep 4 zijn uiteraard telefonisch en per brief ingelicht over 
de quarantainemaatregelen en de mogelijkheden voor het testen. Hopelijk kun-
nen alle kinderen van groep 4 na de meivakantie ook weer naar school en is de 
thuisquarantaine voor hen ook snel weer over.  

 

Schoolfotograaf 

Zoals eerder in nieuwsbrieven aangekondigd zal de schoolfotograaf dit jaar di-
rect na de meivakantie op ons IKC komen, op 10 en 11 mei.  
Omdat we in samenspraak met de ouders in de oudercommissie /
activiteitencommissie een andere fotograaf in de arm hebben genomen, kon de 
oorspronkelijk geplande datum (jaarkalender) niet doorgaan. De planning voor 
de groepsfoto’s  vindt u hieronder. Dan weet u wanneer uw zoon of dochter 
even extra mooi naar school mag komen ;-).   
Maandag 10 mei:   Dinsdag 11 mei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 16 

Agenda 
-26 april t/m 7 mei 
 -Meivakantie 
-Maandag 10 mei 
 -Schoolfotograaf dag 1 
  (zie planning in deze nieuwsbrief) 
-Dinsdag 11 mei 
 -Schoolfotograaf dag 2 
 (zie planning in deze nieuwsbrief) 
-Donderdag 13 mei 
 -Hemelvaart (vrij) 
-Vrijdag 14 mei 
 -Hemelvaart (vrij) 
-Vrijdag 21 mei 
 -Nieuwsbrief-17 wordt verstuurd 

  
-Jaarkalender 20-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IKC afspraken: 
-Na de meivakantie staat de afspraak:  
“ Wie rent hierbinnen moet opnieuw beginnen”  
centraal en een week later is dat “Gaat de bel, 
dan stopt het spel”  
 
Bijlagen: 
-geen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2021_1.pdf
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Broertjes en zusjes foto’s worden i.v.m. coronamaatregelen deze keer alleen ‘intern’ ge-
maakt. Dat wil zeggen dat broertjes en zusjes van de (op maandag aanwezige) peuters t/m 
groep 4 op maandagmiddag gemaakt worden. De broertjes en zusjes foto’s van (de op 
dinsdag aanwezige) peuters en groep 5 t/m 8 worden op dinsdagmiddag gemaakt. Helaas is 
het dus niet mogelijk om broertjes en zusjes van buiten ons IKC na schooltijd op de foto te 
zetten. De peuters die op een ander dagdeel dan de maandag of dinsdag komen kunnen 
helaas dit jaar niet bij de schoolfotograaf komen, dit omdat er geen volwassenen mee mo-
gen het gebouw in en wij niet voldoende bemensing hebben om die peuters ook te bege-
leiden. Gevolg van de coronamaatregelen dus, het is even niet anders. Ook wij zouden dat 
graag anders zien. Hopelijk kan dat volgend jaar weer anders! 
 Nadere informatie over afname van de foto’s en betalingen krijgt u op een later moment 
van ons. 

 

 

Na schooltijd spelen op ons schoolplein en de BSO (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

We merken op dat er na schooltijd veel kinderen op ons schoolplein blijven om te kunnen 
spelen. Helemaal begrijpelijk natuurlijk, zeker met de nieuwe schommel die goed in de 
smaak valt bij alle kinderen. Ondanks het feit dat het schoolplein officieel geen openbaar 
terrein is na schooltijden (vandaar ook de verboden toegang bordjes) vonden en vinden we 
het natuurlijk ook heel normaal dat kinderen lekker kunnen spelen op het plein. In die zin 
vervult en voorziet ons plein ook in een sociale functie. In het verleden liep dit ook eigenlijk 
altijd zonder problemen. Toch lopen we hierin nu wel echt tegen grenzen aan, juist omdat 
er naschools natuurlijk ook buitenschoolse opvang (BSO) is voor de kinderen die hier ge-
bruik van maken en die BSO ook steeds groter gegroeid is. 
 
Onze pedagogisch medewerkers (BSO) merken dat er naschools heel veel kinderen op het 
plein zijn die niet op de BSO zitten. Daardoor verliezen zij overzicht op de kinderen die aan-
wezig zijn op de BSO en ontstaan er ook vervelende situaties met kinderen die niet op de 
BSO aanwezig zijn, maar dus wel op ons schoolplein spelen.  
 
Om die reden hebben we moeten besluiten om toch strenger te worden in de tijd dat er 
naschools op ons plein gespeeld mag worden door kinderen die geen gebruik maken van 
BSO. Kinderen die geen gebruik maken van BSO kunnen van 15.00u tot 17.00u op ma-di-do 
niet meer op het schoolplein spelen. Op de woensdag en vrijdag merken we geen probleem 
op omdat de BSO dan minder druk is, dus dan vinden we het uiteraard ook geen probleem 
dat er wel kinderen gebruik maken van het schoolplein mits zij zich natuurlijk netjes gedra-
gen en geen rommel achterlaten op het plein. We vertrouwen op ieders medewerking. 

 

De Rode loper (t/m 21 mei) 

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

 

 

Namens het team van IKC De Brug wens ik u een heel fijn weekend en voor zover van  
toepassing een heel fijne meivakantie, 

Hartelijke groet,  
Stefan de Jonge 

 

 

 

 

 

Jarigen 24-04-2021 t/m 21-05-2021 

Apr Jarigen Groep 

24 Daan de Bruin 1-2A 

26 Nathan Polman 5A 

30 Giray Bozdag  5A 

Mei Jarigen Groep 

2 Quincy Kateman 3 

3 Yvèn Liebrand  6 

4 Aleyna Mermer  6 

6 Chloë van Dalen  1-2B 

9 
Vesper van der 
Veen  

1-2A 

15 Joep Sessink  5A 

16 Lisa Lubbers  4 

18 Morris Rondon  5B 

19 Nick van Hummel  8B 

20 Tara Bhola  4 

20 Jax Gerritsen  1-2C 

20 Lenn van Winsen  1-2C 


