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Geachte ouders/verzorgers, 
Ondanks alle corona gerelateerde maatregelen op het ogenblik, konden we vorige week 
toch nog een leuke sinterklaasviering met elkaar hebben. Kinderen die bijvoorbeeld met 
lichte klachten thuis zaten konden alsnog via de digitale weg bij de vieringen zijn. De 
twee groepen die vorige week in quarantaine zaten vieren/vierden ook hun sinterklaas-
moment. Zo hebben vandaag de kinderen van groep 6A hun surpriseochtend gehad. 
Voor groep 8 zal dat komende woensdag gaan gebeuren. 
Ons IKC is inmiddels alweer omgetoverd in kerstsferen. In de avonduren hebben de da-
mes van onze AC hard gewerkt, waarvoor heel veel dank!  
De kerstperiode is de afgelopen week al van start gegaan. We hebben de 1ste advent 
samen gevierd in de groepen. De 2e, 3e en 4e advent worden via teams gezamenlijk 
gevierd. De kerstviering zoals we die oorspronkelijk gepland hadden met ouders kan 
helaas door alle maatregelen niet doorgaan.  

Om toch samen het kerstgevoel te hebben en kerst te vieren, willen we op vrijdagoch-
tend 24-12-2021 feestelijk kerstontbijten in de eigen groep. U krijgt hierover nog nadere 
informatie binnenkort. 

 
Zelftesten 

Op zondagavond 28 november ontving u van ons de laatste informatie over de corona-
gerelateerde maatregelen n.a.v. de persconferentie van het kabinet. In die brief stond 
het onderstaande opgenomen over de zelftesten voor kinderen van groep 6 t/m 8. 

 

• Dringend advies aan personeel en leerlingen van groep 6 t/m 8 om 2 keer per week een 
zelftest uit te voeren. Voor de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 worden zelftesten be-
schikbaar gesteld. Wij gaan niet over de uitvoering van deze testen, deze verantwoorde-
lijkheid ligt bij u als ouder/verzorger. Zodra deze testen binnen zijn, is er voor deze leer-
lingen de mogelijkheid om twee testen per week mee te nemen. Bespreekt u zelf met uw 
zoon/dochter of u hier gebruik van wilt maken.  

 

Vandaag zijn deze zelftesten bij ons binnengekomen. We zullen de zelftesten maandag 
voor de kinderen die dit willen klaarleggen om mee te nemen. We willen u vragen om 
dit met uw kind te bespreken. We hebben er drie voor elke leerling van groep 6 t/m 8  
gekregen. Helaas dus maar voor 1,5 week voorraad en niet voor de beloofde 2 weken. 
We krijgen als het goed voor de periode na de kerstvakantie weer een nieuwe levering. 
Ook dan kunnen de kinderen die dit willen er gebruik van maken. 

 

Even voorstellen: onze nieuwe collega Sandra Morales 

Mijn naam is Sandra Morales. Ik ben 35 jaar en zal na de kerstvakantie op maandag en 
dinsdag in groep 1/2B komen werken. Tot afgelopen zomer woonde ik, samen met mijn 
man en twee kinderen, in Rijswijk waar ik heel wat jaartjes met plezier heb gewoond. 
Maar we vonden het tijd om terug te gaan richting het oosten van het land (ik kom uit 
de Achterhoek) en zijn uiteindelijk in Duiven beland.  

Groetjes, 

Sandra Morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 7 

Agenda 

Vrijdag 24 december 
 -Kerstontbijt en viering op school (in de 
 eigen groep) 
 -Nieuwsbrief 8 wordt verstuurd. 
 -LET OP: Alle kinderen zijn om 12:00u vrij 
 
Zet alvast in uw agenda 
-maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 
 -Kerstvakantie 

 
  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak:  
“ Wie zijn aardig voor elkaar”. De week erna is 
dat: “We luisteren naar elkaar” 

 
 
 
 
Bijlagen:   
-Jaarkalender 2021-2022 
-Brief ouderbijdrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/20211128_Coronagerelateerde_maatregelen.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/20211128_Coronagerelateerde_maatregelen.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Brief_ouderbijdrage_2021-2022.pdf
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Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022  
(herhaling eerder verstuurde berichtje via Parro/schoolkassa) 

De ouderraad van IKC De Brug heeft als doel school zo leuk en gezellig mogelijk te maken voor alle 
kinderen. Dit doen we door te helpen bij activiteiten die in en rond de school georganiseerd worden 
(zie bijlage voor meer informatie). Jaarlijks vragen wij uw steun hierbij middels een bijdrage van  
€20,- per kind (een hogere bijdrage mag altijd, immers komt dit geld rechtstreeks ten goede aan de 
kinderen). 

  

De betaling verloopt vanaf dit schooljaar via Parro. Inmiddels heeft u een betaalverzoek hiervoor 
ontvangen. Deze kunt u terugvinden in de Parro app bij ‘Gesprekken’ onder ‘Schoolkassa’. Hier vindt 
u een betaallink. Veel ouders hebben inmiddels al betaald, dank hiervoor! 

  

We hopen dit jaar weer te kunnen rekenen op uw bijdrage, zodat wij er een prachtig jaar voor de 
kinderen van kunnen maken! 

  

Namens de oudervereniging IKC De Brug 

Lonneke Rosbag (voorzitter) 
Sandra Wiechers (penningmeester) 

 

Extra kleutergroep na de kerstvakantie (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 

Zoals eerder al aangegeven zullen we na de kerstvakantie starten met een vierde kleutergroep. 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 ja-
nuari tot en met juli ‘instromen’.  Een zogenaamde instroomgroep dus. Ouders van kinderen die 
direct na de kerstvakantie in deze groep komen zijn inmiddels benaderd. Voor ouders van kinderen 
die vanaf februari in deze groep instromen geldt dat zij (zoals gebruikelijk) zes weken voor de werke-
lijke start van hun zoon of dochter gebeld worden. Voor die kinderen geldt dat zij in overleg met de 
leerkracht op dinsdag, woensdag en vrijdag vijf dagdelen kunnen ’wennen’. 
 

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.   

 

 

 

 

 

Jarigen 11-12-2021 t/m 24-12-2021 

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 

11 Kylan van Mierlo  6B 

14 Thirza Ekkelboom  6A 

14 Kyana van de Wakker  5 

15 Arla Hadziomerovic  6B 

17 Enna Pozderovic  1-2A 

18 Tess de Bruin  5 

18 Lucas Gerritzen  7 

24 Tess Nillessen  1-2C 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwsbrieven-20-21/Brief_ouderbijdrage_2021-2022.pdf
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De rode loper gaat uit! 
periode van 27 november t/m 10 december 

De komende periode start Sue Jansen in de peutergroep. In We wensen Sue een leerzame tijd én heel veel plezier bij ons op het 
IKC.  De rode loper en het warme welkom gelden natuurlijk ook (nogmaals) voor de ouders/verzorgers van Sue!  

 

 

 

 

 

 

 
Nieuws van de BSO 

Berichtje namens Meta Lafeber (BSO) (herhaling eerdere bericht Parro) 

Beste ouders/verzorgers, 
Helaas gaat mijn herstel van long covid niet zoals ik zou willen.  Voorlopig lijkt vier middagen bso draaien nog lang niet haalbaar. 
Daarom heb ik de afgelopen tijd goed nagedacht en heb ik helaas het besluit moeten nemen, na menig traantje, om te moeten 
stoppen met het werk op IKC De Brug. 
Ik had het graag anders gezien, maar het gaat nou eenmaal niet. Ik heb altijd met heel veel plezier gewerkt met de kinderen. Ook 
vond ik het contact met u/jullie altijd erg prettig. Hierbij wil ik u/jullie dan ook bedanken dat ik met jullie kind/kinderen mocht 
werken. Waar de ene deur dicht gaat, gaat  een andere open. Nu krijg ik de kans om meer uren voor mijn oma te zorgen en aan 
mijn eigen herstel. Ik ben per 1 dec uit dienst gegaan.  
Groet Meta  

 

De laatste dag van juf Meta op de BSO.  

De kinderen hebben samen een mooi schilderij gemaakt en dit aan haar gegeven. Voor de vakantie komt juf Meta nog een keer 
langs op de dinsdag en donderdag om ook van deze kinderen afscheid te nemen. Bedankt voor alles lieve juf Meta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend! 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

 

 

 

 

 

 


