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Geachte ouders/verzorgers, 
Vanmorgen hadden de sint en zijn pieten, ook in coronatijd, gelukkig wat in alle schoen-
tjes van onze kinderen gedaan. Geheel ‘coronaproof’. De pieten hadden er een gezellige 
‘bende’ van gemaakt. 

Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas een bezoek brengen aan onze school. Dit jaar 
hoeven de kinderen niet buiten te wachten en mogen ze op de gewone schooltijd naar 
binnen. We gaan Sinterklaas later op de ochtend samen met de kinderen geheel 
'coronaproof' ontvangen. Deze dag mogen de kinderen hun eigen eten en drinken mee-
nemen. Ze krijgen deze dag ook nog iets te snoepen van school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coronagerelateerde maatregelen 
Afgelopen week werd bekend dat er enkele aanvullende landelijke Corona gerelateerde 
maatregelen getroffen worden in het primair onderwijs. Vanavond is er nog een pers-
conferentie van het kabinet. Mochten er nog veranderingen zijn n.a.v. die persconferen-
tie dan zullen we u hierover uiteraard nog nader informeren. 
 
Op het ogenblik verandert er nog niet zoveel ten opzichte van hoe we e.e.a. op ons IKC 
al organiseerden. 
Ouders/verzorgers komen in principe dus (nog steeds) niet in de school, tenzij dit echt 
niet anders kan. Dit betekent dus dat vieringen als sinterklaas en kerst  helaas dus zon-
der ouders in de school worden georganiseerd.  
Daarnaast geldt ook voor ons dat de basisregels weer zijn  aangescherpt, zo houden we 
als volwassenen 1,5 meter afstand. We zien dat met de plaatsing van het extra lokaal de 
ruimte op het plein bij het extra lokaal erg krap wordt met alle ouders die daar verzame-
len. Vanaf maandag zullen we om die reden de kinderen van groep 4 rond 14.45u bij de 
zandbak op het peuterplein brengen. Van daaruit kunnen deze kinderen dan hun ouders 
bij het hek opzoeken. De ouders van groep 4 kunnen dus bij het hek blijven wachten. 
Ook ‘s morgens bij het brengen willen we deze ouders vragen hun kinderen tot het hek 
te brengen, zodat zij van daaruit zelf naar het lokaal kunnen lopen.  

Voor alle andere groepen verandert er voorlopig niets voor wat betreft het ophalen en 
brengen van de kinderen. 

 

Extra kleutergroep na de kerstvakantie 

Zoals eerder al aangegeven zullen we na de kerstvakantie starten met een vierde kleu-
tergroep. Die kleutergroep zal in het lokaal van de huidige groep 3A komen te zitten. De 
kinderen van groep 3A komen in het ‘nieuwe’ extra lokaal.  
 
We hebben inmiddels besloten dat de vierde kleutergroep zal gaan bestaan uit kleuters 
die van januari tot en met juli ‘instromen’.  Een zogenaamde instroomgroep dus. Ouders 
van kinderen die direct na de kerstvakantie in deze groep komen zijn inmiddels bena-
derd. Voor ouders van kinderen die vanaf februari in deze groep instromen geldt dat zij 
(zoals gebruikelijk) zes weken voor de werkelijke start van hun zoon of dochter gebeld 
worden. Voor die kinderen geldt dat zij in overleg met de leerkracht op dinsdag, woens-
dag en vrijdag vijf dagdelen kunnen ’wennen’. 
 
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 6 

Agenda 

Vrijdag 3 december 
 -Sinterklaasviering op school 
Maandag 6 december 
 -Studiedag basisschool  
 (kinderen basisschool vrij) 
 
Zet alvast in uw agenda 
-3 december: Sinterklaasviering op school 
-6 december: Studiedag team basisschool 
  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Wie rent hierbinnen, moet opnieuw beginnen!”. 
De week erna is dat: “Gaat de bel, dan stopt het 
spel” 

 
 
 
 
Bijlagen:   
-Jaarkalender 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
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Omdat we een behoorlijke instroom hebben van nieuwe startende kleuters is er inmiddels ook een 
leerlingenstop en wachtlijst voor 2022. Onze groepen willen we ook in de toekomst namelijk niet te 
groot laten worden. We doen daarom ook een dringend verzoek om broertjes/zusjes die in 2023 en 
2024 vier jaar worden echt aan te melden. Ouders/verzorgers die nog geen kinderen op school heb-
ben kunnen een kennismakingsgesprek plannen. Zij kunnen contact opnemen met meester Stefan 
(directie@ikc-debrug.nl) 
 

Personele verdeling van de kleutergroepen na kerst 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zoals u ziet  zijn meester Steven en juf Manon de leerkrachten van de instroomgroep. Daardoor ontstond er 
een vacature in groep 1/2B die we inmiddels hebben vervuld. We zijn heel blij dat we Juf Sandra Kemperman 
na de kerstvakantie zullen aanstellen naast juf Nienke in groep 1/2B. Juf Sandra is een ervaren kleuterjuf. Zij zal 
zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen.   

 

De rode loper gaat uit! 
periode van 27 november t/m 10 december 

De komende periode start Eden Edie in de kleutergroep. In onze peutergroep is Melody Mercera 
gestart. We wensen Eden en Melody  een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op het IKC.  De 
rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers van deze kin-
deren! 

 

 

 

 

 

Atelier ronde 1 afsluiting 

Vandaag is ook het atelier van de bovenbouw weer afgesloten. Omdat we geen tentoonstelling kun-

nen organiseren door de huidige coronagerelateerde maatregelen zullen we van zowel het onder-

bouw– als het bovenbouw atelier een korte compilatie maken die via Parro verspreid zal gaan wor-

den. 

 

Oproep 

Voor groep 4 zijn wij op zoek naar Lego, zodat een groepje kinderen in de middag heerlijk kan bou-

wen. Alle beetjes helpen, dus iedere set stenen, bouwplaat en/of poppetje is welkom! 

Heeft u vragen, mail gerust! 

Hartelijke groet Diana en Maicke 

m.kuiper@bsdebrug.nl 

  

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend! 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 

 

 

 

 

Jarigen 13-11-2021 t/m 26-11-2021 

Nov Jarigen Groep 

29 
Claire van den Nieu-
wenhuijsen 

3B 

30 Skye Alink  3A 
Groep 1-2A Groep 1-2B Groep 1-2C Groep 1-2D 

(instroomgroep_ 

Juf Mayke 

(ma-di-wo)  

NB wo om de week 

Juf Sandra 

(ma-di) 

Juf Janine 

(ma-di-wo) 

Juf Manon 

(ma) 

Juf Karien 

(wo-do-vr) 

NB wo om de week 

Juf Nienke 

(wo-do-vr) 

Juf Linda Saat 

(do-vr) 

Meester Steven 

(di t/m vr) 

Dec Jarigen Groep 

2 Jessey Poppinghaus  7 

3 Don de Ridder  3A 

4 Rosana Davtian  3B 

4 Jip de Wijs  8 

5 Maud Lijkendijk  4 

8 Deniz Okkay  3B 

10 Sem Berendsen 6A 

10 Vigo Robben  1-2C 

mailto:m.kuiper@bsdebrug.nl

