
I  

 

Geachte ouders/verzorgers, 

De laatste week van het schooljaar breekt alweer aan.  
Wat een schooljaar hebben we achter de rug. Van fysiek onderwijs wederom 
naar afstandsonderwijs, terug naar fysiek mét allerlei aangepaste maatregelen. 
Binnen ons IKC zijn we in die tijd helaas niet gespaard gebleven van een aantal 
quarantaines van groepen, wat ook voor u als ouders/verzorgers nogal een im-
pact heeft gehad. We willen u hierbij nogmaals heel erg bedanken voor uw flexi-
biliteit het afgelopen schooljaar. Samen hebben we er toch nog een mooi jaar 
van kunnen maken. 
Omdat er inmiddels gelukkig ook in ons protocol versoepelingen zijn doorge-
voerd, organiseert de AC voor onze kinderen volgende week donderdag nog een 
mooie jaarafsluiting. De AC heeft voor de kinderen  verschillende leuke activitei-
ten op het schoolplein. Zo is er voor de onderbouw een ballenbak en een mini-
springkussen en voor de midden- en bovenbouw groepen een stormbaan én een 
speciaal ballenspel. Kortom voor elk wat wils.  
Naast deze activiteiten is er ook nog een ijskar geregeld . De kinderen worden 
die donderdag dus getrakteerd op een lekker ijsje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de periode na de zomervakantie voor ons ook nog alles behalve duidelijk 
is als het gaat om de coronagerelateerde maatregelen, zullen we u het weekend 
voordat de school weer opengaat op 6 september nog informeren met de laat-
ste stand van zaken/maatregelen. Op dit ogenblik is het wel zo dat, ondanks alle 
oplopende besmettingen, het snottebellenbeleid in het PO-protocol is versoe-
peld. Hieronder vindt u hierover de laatste berichtgeving.  
 
Snottebellenbeleid 

Afgelopen week ontvingen wij het bericht dat het zogeheten 
'snottebellenbeleid' wordt aangepast. Aangezien de besmettingen fors oplopen, 
hebben we even  afgewacht of deze stijging van invloed zou zijn op de voorge-
nomen aanpassing. Dat is niet het geval! Dat betekent het volgende 
(bron: www.lci.rivm.nl):  

Wanneer mogen kinderen van 0-12 jaar naar de kinderopvang of basisschool en 
wanneer moeten zij thuisblijven? 

Kinderen moeten thuisblijven als zij: 

worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is; 

een huisgenoot met COVID-19 hebben;** 

een nauw contact zijn van iemand met COVID-19;** 

een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland.   

** Kinderen die <6 maanden een bevestigde SARS-CoV-2-infectie hebben doorge-
maakt worden als immuun beschouwd, Voor hen gelden aparte thuisblijf- en 
testadviezen. Zie hiervoor het BCO-protocol en de Handreiking contact- en uit-
braakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar). 

  
 

 

 

Nieuwsbrief 2020-2021: Nummer 21 

Agenda 
-Maandag 19 jul 
 -Musicalavond groep 8  
 (alleen voor de uitgenodigde ouders) 
-Dinsdag 20juli 
 -Musicalavond groep 8 
 (alleen voor de uitgenodigde ouders) 
 -Oudergesprekken (gr 2/m 7)  
 (op uitnodiging  leerkracht of verzoek 
 ouder) NB: digitaal/telefonisch 
-woensdag 21 juli 
 -Musicalavond groep 8 
 (alleen voor de uitgenodigde ouders) 
-Donderdag 22 juli 
 -Afsluiting schooljaar, leuke activiteiten 
 door de AC op het schoolplein voor de 
 kinderen (zie nadere informatie in deze 
 nieuwsbrief) 
 -Middag afscheid juf May peutergroep 
-Vrijdag 23 juli 
 -Om 12.00 begint de vakantie voor alle 
 kinderen 
Vrijdag 10 september 
 -Nieuwsbrief 1 (2021-2022) wordt ver
 stuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-Maandag 6 september 
 -We gaan weer naar school! 
 
IKC afspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Wie rent hierbinnen moet opnieuw beginnen”. 
De week erop is dat: “Gaat de bel, dan stopt het 
spel” 
 
 
Bijlagen: 
-Bijlage I: IKC De Brug in de Westervoort Post 
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Kinderen van 0-12 jaar mogen naar de opvang en school: 

met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); als ze af 
en toe hoesten; met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder 
koorts en/of benauwdheid; bij ontstaan van nieuwe klachten <8 weken na eerste ziektedag 
(of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie 
(zie richtlijn COVID-19). De beslisboom is inmiddels aangepast met deze wijziging.  
 

Afscheid groep 8 

Volgende week nemen wij afscheid van onze achtste groepers. I.v.m. de coronamaatrege-
len (het kunnen houden van 1,5 meter afstand) verloopt dit nog steeds wat anders dan  
gebruikelijk. Het leuke daaraan is wel dat de kinderen vier keer hun musical mogen opvoe-
ren. Vandaag was de vuurdoop voor broertjes en zusjes. Dat ging al super goed, dus dat 
belooft wat te worden voor de uitvoeringen op maandag, dinsdag en woensdagavond. 
 

 

 

 

 

 

 

Boek ‘ n Trip 
Er is dit jaar geen VakantieBieb. Wel is er deze zomer een speciale actie voor alle lezers tot 
18 jaar: Boek 'n Trip. Tijdens deze zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste 
verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app 
download je de leukste e-books en luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18 jaar. Ook 
als je nog géén lid bent van de bieb.  

 

Vakantierooster 2021-2022 en studiedagen team 

Hieronder vindt u de vakanties voor volgend schooljaar nog eens op een rijtje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tevens zijn er weer een aantal studiedagen en middag voor het team ingepland. Dit zijn er 
komend schooljaar  iets meer dan de gebruikelijke vijf. Dat heeft te maken met de inzet van 
het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) waardoor we iets meer ruimte kunnen en  
willen maken voor onze schoolontwikkeling. 
Deze studiedagen geven we u hierbij ook vast door, zodat u hier rekening mee kunt hou-
den. Uiteraard komen deze data straks ook allemaal op onze jaarkalender terug. 

 

Jarigen 17-07-2021 t/m 31-08-2021 

Aug. Jarigen Groep 

1 Romy Joosten  1-2C 

1 Yaman Kaied  5B 

5 Loes Holten  5A 

7 Duncan Willemsen  1-2C 

8 Kaylee Grollé  1-2A 

11 Fleur Bosveld  5A 

12 Lenn Hermsen  5B 

14 Mees Arends  7 

16 Hicran Demirci  6 

18 Djenna ten Dam  6 

18 Quintino Pelgrom  5A 

19 Pleun Stevens  8B 

20 Cayleigh Gerritsen  3 

23 Rayan Kaied  1-2A 

23 Belle de Ridder  5A 

25 Dunya Stam  1-2A 

28 Nolan Lenting  1-2A 

29 Enzo Heijna 1-2B 

29 Linn Hetterscheit 7 

30 Lissy Smit 1-2B 

31 Tom Langenbach  3 

31 Liam Nillessen  5B 

31 Lotte Vorenkamp  1-2C 

Jul. Jarigen Groep 

17 Jayda-Roos ten Have ) 7 

18 Prachi Behary  1-2A 

18 Feline Werdmüller von Elgg  1-2C 

19 Mike Bierhuis  8A 

19 Ryan Bierhuis  8A 

20 Cas Jansen  7 

21 Lieke Klifman  3 

21 Lieke Kluitman  1-2B 

21 Alexia Popa  3 

22 Thimo Rosbag  7 

22 Dide Sessink  3 

22 Damla Yaman  5A 

23 Daan Storteboom  1-2A 

23 Stan Verhoef  5B 

25 Adam Aghalaj  5B 

25 Milan Deckers  3 

27 Lorena Aalders  7 

27 Jasmine Lie  8B 

28 Dean van der Ven  5B 

30 Liam Buiting  7 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Beslisboom_kind_0_jaar_t_m_groep_8_-_BOinK_AJN_RIVM_140721.pdf
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html


III  

 

Studiedagen 21-22 
-Dinsdagmiddag 21 september: kinderen 12.00u vrij. 
-Vrijdag 15 oktober 
-Woensdag 17 november 
-Maandag 6 december 
-Vrijdag 4 februari en maandag 7 februari; studie tweedaagse 

-Dinsdag 7 juni (na Pinksteren);  

 
Nieuws van het KDV (herhaling berichtje van de vorige nieuwsbrief) 
22 juli neemt May Beijers afscheid van ons IKC. Die middag heeft zij haar laatste middag in 
onze peutergroep. Omdat we ook haar na zo’n prachtige loopbaan van 40 jaar niet zomaar 
willen laten gaan, lijkt het ons leuk om op haar laatste werkdag op het schoolplein een mooie 
haag te maken van peuters (en hun ouders).  
Uiteraard zijn de peuters die deze middag in de groep zijn hierbij, maar mocht u in de gele-
genheid zijn én het leuk vinden om erbij te zijn dan nodigen we u van harte uit om met uw 
kind juf May te begroeten in deze speciale erehaag. May is er om 12.30u, dus voor de kin-
deren die op dat betreffende dagdeel aanwezig zijn geldt dat u uw kind rond dit tijdstip op 
kunt halen/brengen. Als afscheidscadeau vragen wij u één bloem met een persoonlijk bericht-
je mee te nemen. Wij maken hier een mooie bos van! 

 

Lesrooster aanpassing onderbouw 

Volgend schooljaar passen we het rooster voor de onderbouw iets aan. Waar de kinderen op 
woensdag al tot 12.15u les hebben, zal dit vanaf volgend schooljaar ook voor de vrijdag gel-
den. De onderbouw is dan dus op vrijdag niet meer om 12.00u vrij, maar om 12.15u. Voor de 
bovenbouw wijzigt er niets in het lesrooster.  

 

Tot slot, op onze jaarkalender van dit schooljaar stond dat de kleutergroepen aanstaande 
maandag vrij zijn i.v.m. de musicaluitvoering van groep 8. Omdat de uitvoeringen door de 
coronagerelateerde aanpassingen anders lopen, gaat dit niet door. De kleuters zijn dus niet 
vrij. Mocht u toch al wel iets gepland hebben die middag en er rekening mee gehouden heb-
ben dat uw kind die middag thuis zou blijven dan mag u uw kind natuurlijk gewoon ophalen. 
Het stond per slot van rekening op de jaarkalender en wij hebben er eerder geen bericht over 
verstuurd. 

 

 

Namens het team van IKC De Brug wens ik u een heel fijn 
weekend en alvast een fijne zomer! 
 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 

Sept. Jarigen Groep 

5 Evi Donkers 3 

5 Seb Raasing  1-2C 

7 Chloe Beenen 8A 

7 Mila Meurs  1-2C 

8 Nore Bouwmeister  4 

10 Georgi Petrov  7 

Jarigen 01-09-2021 t/m 10-09-2021 


