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Geachte ouders/verzorgers, 

Vorige week stuurden wij u al even een extra nieuwsbrief m.b.t. de laatste co-
ronagerelateerde maatregelen n.a.v. de persconferentie van dinsdag 25 januari. 
Hierin omschreven we ook dat we organisatorisch voor een behoorlijke uitda-
ging gesteld worden wanneer er diverse leerkrachten besmet raken met het co-
ronavirus. Gelukkig konden wij in geval van positieve testen onder collega’s van 
de basisschool de groepen nog op school blijven ontvangen door te schuiven 
met onderwijsondersteuners en leerkrachten werkzaam binnen ons eigen IKC. 
We blijven dit uiteraard proberen, maar vragen ook uw begrip wanneer dit in de 
toekomst een keer niet lukt. Uiteraard houden we u via de Parro app op de 
hoogte van de situatie. 

Helaas moesten we vandaag wel onze jongste leerlingen van de peutergroep 
thuis laten, omdat er  bij Zonnekinderen sprake is van een personeelstekort 
door veel coronabesmettingen op verschillende locaties. Gisteren hebben de 
ouders van die groep bericht ontvangen hierover vanuit Zonnekinderen, onze 
kinderopvangpartner. 
 
Schoolreisjes 2022 
Zoals u in onze jaarplanning al heeft kunnen lezen gaan we (hopelijk) dit school-
jaar weer op schoolreis met de groepen 1 t/m 6 (groep 7 en 8 gaan op kamp). 
De schoolreisjes zijn gepland op 7 juli a.s. Inmiddels zijn alle reisjes geboekt en is 
de bus geregeld. Natuurlijk kunnen we vanwege de huidige corona gerelateerde 
maatregelen eigenlijk nog geen zinnig woord zeggen over het al dan niet door-
gaan van de schoolreisjes. Omdat we indien mogelijk natuurlijk wel graag op 
schoolreisje gaan, is het van belang om de organisatie 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. We hoeven 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. 
 
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.  
 
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 inbegre-
pen.  
 

De groepen 5 en 6  gaan naar attractiepark Toverland in Sevenum. Dit school-
reisje kost € 32,50 euro.  Hierbij is de busreis en wat te eten en drinken inbegre-
pen. 

We zullen via het schoolkassa systeem de komende periode  een betaalverzoek 
aanmaken per leerling. Op die manier kunt u gemakkelijk en veilig betalen. 
NB: Mocht u t.z.t. vragen hebben over de betaling van de schoolreisjes dan kunt 
u contact opnemen met meester Stefan. 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 10 

Agenda 

 
Maandag 7 februari 
 -Studiedag team (kinderen vrij) 
Maandag 14 februari 
 -Rapporten mee 
-Donderdag 17 februari 
 -10-minutengesprekken 
Vrijdag 18 februari 
 -Nieuwsbrief 11 wordt verstuurd 
 
Zet alvast in uw agenda 
-Dinsdag 22 februari 
 -10-minutengesprekken 
-Vrijdag 25 februari 
 -Carnaval (aangepaste viering) 
 

 
  
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak: “Zeg ik stop, 
hou dan op.” centraal, de week erop is dat: “In de 
klas en in de hal, zachtjes praten overal .” 
 

 
 
 
 
Bijlagen:   
-Jaarkalender 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/BS_De_Brug_Kalender_DEF_2022.pdf
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Van beleid naar praktijk 
Naar aanleiding van de ouderpanelgesprekken die we in 2019 hebben georganiseerd zijn er een aan-
tal communicatiepunten geformuleerd die we middels deze rubriek in onze nieuwsbrieven aan de 
orde zullen stellen. Op onze website staan die communicatiepunten uitgewerkt, nadat ze in de 
nieuwsbrief zijn behandeld. U kunt ze via de onderstaande link terugvinden op onze website 
https://www.ikc-debrug.nl/van-beleid-naar-praktijk/ 

Deze keer behandelen we het thema sociale veiligheid. Destijds bleek dat bijvoorbeeld het beleid 
rondom grensoverschrijdend gedrag/pesten niet voor elke ouder bekend/duidelijk was. Vandaar dat 
we dit punt destijds ook geformuleerd hebben om in deze rubriek te behandelen. 
 
Sociaal veiligheidsbeleid 
Wat is sociale veiligheid? 
Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door  handelin-
gen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. 
Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere 
vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt. 
 
In onze visie hebben wij omschreven dat we het belangrijk vinden dat kinderen zich prettig, veilig en 
vertrouwd voelen en dat zij vorm en inhoud kunnen geven aan hun basisbehoeften (relatie, compe-
tentie en autonomie). Kinderen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich 
veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat zij zich gezien en geaccepteerd voelen 
en dat ze het gevoel hebben erbij te horen. 
 
Ouders kunnen van ons verwachten dat wij een goed pedagogisch klimaat creëren en veel aandacht 
besteden aan het welbevinden van onze kinderen. Zo wordt er in alle groepen Rots en Watertrai-
ning gegeven. Deze training richt zich onder andere op de ontwikkeling van sociale competenties, 
het voorkomen en aanpakken van pesten en weerbaarheid. Ook wordt er door middel van de me-
thode Taakspel vanaf groep 3 aandacht besteed aan een positief werkklimaat. Daarnaast voeren we 
ook het zogenaamde 6 weken plan uit rondom de groepsvorming, zodat de verschillende fases van 
groepsvorming goed doorlopen worden. Wij zijn ons bewust van het feit dat deze fases bij wisseling 
ook na (lange) vakanties en verandering van leerlingen in een groep steeds opnieuw plaatsvinden.  
 
IKC afspraken 
Op teamniveau wordt regelmatig aandacht besteed aan en afspraken gemaakt over het pedagogisch 
klimaat bij ons op school. Naar de kinderen toe vertalen we dat in onze houding en het hanteren 
van duidelijke afspraken door de hele school heen.  

Deze schoolafspraken luiden als volgt:  
• Zeg ik stop, hou dan op  
• In de klas en in de hal, zachtjes praten overal  
• Wie rent hierbinnen, moet opnieuw beginnen  
• Gaat de bel, dan stopt het spel.  
Onze afspraken over omgaan met elkaar zijn als volgt:  
• We zijn aardig voor elkaar  
• We luisteren naar elkaar 
• We spelen samen  
• We helpen elkaar  

  We zijn zuinig op elkaars spullen  

  We praten met elkaar als er iets is. 
 

Deze afspraken komen gedurende het hele schooljaar in een cyclus van 10 weken aan bod. Ouders/
verzorgers worden door middel van de tweewekelijkse nieuwsbrief steeds ingelicht over de afspra-
ken die centraal staan in die twee weken. 
 
 
 

Jarigen 05-02-2022 t/m 18-02-2022 

Feb Jarigen Groep 

5 Jikke Sessink  1-2B 

6 Denzell Bloem  4 

8 Tygo Scheltinga  1-2A 

9 
Sebastian Lodewe-
ges  

6B 

13 Liv Jansen  3B 

13 Lola de Wijs  5 

15 Daan Teerlink  8 

16 Soukayna El Kadi  7 

17 Flo Bosmann  8 

17 Alex Davtian  8 

17 Fee Leenders  6B 

17 Lotte Rosbag  6B 

18 Iza Lubbers  3B 

18 Sabri Ouali  3A 

https://www.ikc-debrug.nl/van-beleid-naar-praktijk/
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Sociaal emotionele ontwikkeling volgen 
We volgen onze leerlingen op sociaal emotioneel gebied natuurlijk ook. In elke groep wordt een sociogram gemaakt om relaties in 
samenwerking en vriendschap in beeld te brengen. Ook wordt er vanaf groep 6 een geanonimiseerde vragenlijst afgenomen rond-
om sociale veiligheid, zodat we in beeld hebben of er sprake is van een sociaal veilig klimaat. Wanneer er groepen zijn waar we 
meer te doen hebben, wordt hiervoor ook een plan voor gemaakt (groepsplan sociaal emotionele ontwikkeling).  
 
Alle bovenstaande acties zijn erop gericht om preventief en pro-actief te zijn en grensoverschrijdend gedrag en pesten zoveel mo-

gelijk te voorkomen. Natuurlijk hebben we ook een protocol rondom grensoverschrijdend gedrag/ pesten. Dit protocol is opgeno-

men  in ons sociaal veiligheidsbeleid en wordt jaarlijks met onze collega’s besproken. U vindt het protocol op onze website. U kunt 

het bekijken door op de onderstaande link te klikken. 

 

Ook kunt u ons sociaal veiligheidsbeleid bekijken op onze website: https://www.ikc-debrug.nl/sociale-veiligheid/ 

Tot slot. Ook sociale veiligheid voor onze leerlingen maak je samen met ouders/verzorgers. We vinden het van belang om juist ook 

hierover korte lijntjes met elkaar te onderhouden.  

Absenties melden via Parro 
Om onze telefonische bereikbaarheid op peil te houden starten we vanaf vandaag met de mogelijkheid om uw kind(eren) via Parro af te melden. 

In Parro is "absenties" inmiddels zichtbaar. U zult daar de volgende absentieredenen zien: 

• Ziek   

• Arts/tandarts 

• Coronamaatregel* 

• Logopedie/fysiotherapie etc. 

*Een verduidelijking voor Coronamaatregel: deze is (hopelijk) tijdelijk zodat er ook gemeld kan worden dat een kind bv. in quarantaine moet 
maar zelf niet ziek is. 

Voor nadere informatie over absentmeldingen/ziekmeldingen verwijzen wij u naar onze website:  
https://www.ikc-debrug.nl/verlof-en-ziek-melden/  
We zullen deze mogelijkheid van afmelden via Parro testen tot de voorjaarsvakantie om vervolgens te evalueren of we hiermee doorgaan.  

 
De rode loper gaat uit! 
periode van 7 februari  t/m 18 februari 

Deze periode start Raf Leemans in de instroomgroep.  

We wensen Raf 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 van Raf. 

 

 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 

https://www.ikc-debrug.nl/sociale-veiligheid/
https://www.ikc-debrug.nl/verlof-en-ziek-melden/

