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Geachte ouders/verzorgers, 
Zoals u weet is er afgelopen dinsdagavond wederom een persconferentie geweest van 
het kabinet. Inmiddels is het volgende bekend voor wat betreft de maatregelen in het 
onderwijs. 
 
Versoepelingen per 18 februari   
-Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looprou-
tes binnen de school kunnen worden losgelaten.   
-Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt 
(geen cohortering op niveau van klas/groep meer).   
-Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen (met mondkapje en op 1,5 
meter) de school weer in.   
Voor volgende week betekenen deze versoepelingen nog niet veel verandering binnen 
ons IKC. Wij hebben de oudergesprekken al fysiek gepland met inachtneming van de 1,5 
meter maatregel en het gebruik van een mondkapje in de gangen. Dit blijft dus zoals het 
is. 
Dat de cohortering eraf gaat is voor het onderwijsleerproces erg fijn, want dat maakt het 
weer mogelijk om diverse groepsdoorbroken activiteiten weer te kunnen laten plaats-
vinden.  Denk bijvoorbeeld aan de derde atelierronde die nog gepland staat, maar ook 
aan ons groeilab, Rots en watertrainingen in de kleine groep enz. Deze activiteiten pak-
ken we na de voorjaarsvakantie dus ook weer op. 
Voor volgende week betekent het loslaten van cohortering dat we ons plan B voor wat 
betreft de Carnavalsviering kunnen uitvoeren. Daarover vindt u later in deze nieuwsbrief 
meer informatie. We behouden volgende week nog wel het halen en brengen zoals dat 
was. Alleen al het houden van 1,5m afstand met veel ouders binnen kan in ons gebouw 
niet. 
 
Versoepelingen per 25 februari   
-Per vrijdag 25 februari vervalt de mondkapjesplicht. Hierdoor hoeven leerlingen van 
groep 6, 7, 8 en medewerkers ook op school geen mondkapje meer te dragen. Vanaf dat 
moment vervalt ook het advies om afstand te houden in het onderwijs.  
We zullen u eind volgende week informeren hoe we ‘de inloop’ met ouders aan het be-
gin van de dag na de voorjaarsvakantie zullen gaan oppakken. Hierover hebben we met 
ons team overleg gehad en afspraken gemaakt in de afgelopen periode. 
 
We zijn natuurlijk in de eerste plaats heel erg blij dat het oudercontact weer gemakkelij-
ker mogelijk wordt, want dat hebben wij als team erg gemist. Onderwijs en opvoeding 
gaan per slot van rekening samen met u als ouders/verzorgers. 
  
Tot slot 
Het blijft zo dat er sprake is van een quarantaineperiode na besmetting. Dat geldt ook 
voor onze leerkrachten/teamleden. Die periode is aangepast van 7 naar 5 dagen (en 
klachtenvrij). Dit houdt dus nog steeds wel in dat we ontzettend kwetsbaar zijn in onze 
organisatie. Er is vrijwel geen inval beschikbaar via onze invalpool. Elke keer als er spra-
ke was van een besmetting van een teamlid konden we dat binnen ons eigen team op-
vangen en zijn er binnen de basisschool geen groepen geweest die thuis moesten blij-
ven. Helaas hebben we onze peutergroep al wel twee keer noodgedwongen moeten 
sluiten. 
Vervanging binnen het eigen team vraagt wel veel van de interne organisatie en is he-
laas ook niet altijd mogelijk.  Het kan dus, ook na de voorjaarsvakantie, nog steeds zo 
zijn dat er groepen thuis moeten blijven, omdat we geen bezetting hebben. We vragen 
uw begrip daarvoor. Als dit onverhoopt gebeurt zullen we u zoals gebruikelijk via Parro 
zo spoedig mogelijk informeren. 

 

 

Nieuwsbrief 2021-2022: Nummer 11 

Agenda 

 
Maandag 21 februari 
 -BSO IKC De Brug gesloten  
 (nadere informatie in deze nieuwsbrief 
 en via Parro) 
-Dinsdag 22 februari 
 -10-minutengesprekken 
-Vrijdag 25 februari 
 -Carnaval (aangepaste viering) 
 -Extra nieuwsbrief m.b.t. inloop na de 
 voorjaarsvakantie 
-Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 
 -Voorjaarsvakantie 
-Maandag 7 maart 
 -Hoofdluiscontrole 
-Vrijdag 11 maart 
 -Nieuwsbrief 12 wordt verstuurd 

 
 
Zet alvast in uw agenda 
-Donderdag 17 maart (middag) 
 -Studiemiddag team 
 
Schoolafspraken: 
-Volgende week staat de afspraak: “Wie rent 
hierbinnen, moet opnieuw beginnen” centraal, na 
de voorjaarsvakantie 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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Nieuws van de BSO/KDV 
Helaas niet zo’n fijn bericht voor ouders van kinderen die op maandag BSO afnemen. Aanstaande 
maandag is onze BSO noodgedwongen gesloten. Het onderstaande bericht is vanmiddag verstuurd 
via Parro en wordt ook nog gemaild aan de betreffende ouders via Zonnekinderen. 
 
Beste ouders, verzorgers,  
Bij deze informeren wij jullie over de noodgedwongen sluiting van de naschoolse opvang van IKC de 
Brug op maandag 21 februari 2022. De voorschoolse opvang (VSO) is wel geopend.  
Helaas zijn wij, als gevolg van meerdere besmettingen onder onze medewerkers, hiertoe genood-
zaakt. Per mail ontvangen jullie meer informatie, ook over de compensatie van de niet-afgenomen 
uren.  
Wij realiseren ons dat er wederom veel wordt gevraagd van jullie flexibiliteit. Vertrouwt u erop dat 
wij ons uiterste best doen om de personele bezetting op de groep zo snel mogelijk weer te herstellen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Dany Ytsma  
Kinderopvang Zonnekinderen  
 
 
Carnaval 
Vanwege alle versoepelingen is het weer mogelijk om in aangepaste vorm volgende week vrijdag 
onze Carnavalsviering te kunnen hebben met de kinderen.  
 
Carnaval Dolschool De Brug 
Beste jongens en meisjes, Alaaf! 
Vrijdag 25 februari vieren we ons jaarlijkse carnaval op school. Hieronder volgen 
enkele mededelingen voor wat betreft dit festijn. 
 
Voor peuters (die vrijdag aanwezig zijn) t/m groep 4 
De kinderen komen ’s ochtends verkleed naar school. Na ontvangst van de prins en prinses van CV 
De Dolbotters op ons IKC gaan zij om 10.30u naar de speelzaal en kunnen zij genieten van het 
“SNAVELFESTIVAL”. Dit zijn een groot aantal optredens, die verzorgd worden door de kinderen. De 
school is voor deze kinderen zoals gebruikelijk om 12.15 uur uit en dan begint de vakantie voor de 
onderbouw. 
 
Voor groep 5 t/m 8 
De kinderen komen ’s ochtends verkleed naar school. Na ontvangst van de prins en prinses van CV 
De Dolbotters op ons IKC hebben zij ’s morgens een aangepast programma in de eigen 
groep. ’s Middags om 11 voor 1 start het middagprogramma. Onder toeziend oog van onze eigen 
Raad van 11, zullen er weer diverse optredens plaatsvinden tijdens het SNATERFESTIVAL. 
 
Dit spektakel wordt begeleid door ons huisorkest “De Dolle Snaters” (ouders + oud leerlingen). 
De Raad van 11 vormt de jury en zal zich bezighouden met de puntenverdeling. 
De kinderen van de bovenbouw zijn zoals gebruikelijk om 14.45u vrij en kunnen dan ook gaan genie-
ten van de voorjaarsvakantie. 
 
Helaas kunnen we nog geen ouders/verzorgers bij onze carnavalsviering uitnodigen. De viering is 
dus alleen voor de kinderen. Hopelijk kan dat volgend schooljaar wel weer gewoon met ouders erbij. 
Verder zijn deze dag confetti, spuitbussen en speelgoed wapens NIET toegestaan, maar serpenti-
nes uiteraard WEL! 
 
 
 
 

Jarigen 19-02-2022 t/m 11-03-2022 

Feb Jarigen Groep 

19 Jasmijn de Wijs  5 

21 Lauren Hesse  1-2C 

23 Cas Deckers  1-2B 

23 Fiona Manschot  1-2B 

24 Maxine van Anholt  3B 

24 Maely de Mey 1-2B 

24 Suus Neelis  8 

Mrt Jarigen Groep 

1 Amy Gerritzen 4 

1 Sophie Gerritzen 4 

2 Lindy Geurds  1-2B 

3 Isha Awadhpersad  8 

5 Joost Westra  5 

6 Djulia Degen 1-2A 

8 Owen van Dijk  7 

9 Yaylino Kateman 1-2A 

9 Aiden Schapink 3B 

11 Eva Vermaten  6B 
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Schoolreisjes 2022 (herhaling bericht vorige nieuwsbrief) 
Zoals u in onze jaarplanning al heeft kunnen lezen gaan we (hopelijk) dit schooljaar 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 doorgaan 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 gezelli-
ge dag zijn €29,50 euro per kind.  Hierbij is een frietje, wat te drinken, een waterijsje en de busreis inbegrepen.  
 

De groepen 5 en 6  gaan naar attractiepark Toverland in Sevenum. Dit schoolreisje kost € 32,50 euro.  Hierbij is de busreis en 
wat te eten en drinken inbegrepen. 

We zullen via het schoolkassa systeem de komende periode  een betaalverzoek aanmaken per leerling. Op die manier kunt u ge-
makkelijk 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
De rode loper gaat uit! 
periode van 19 februari  t/m 11 maart 

Deze periode starten Noor Klifman, Def van Mierlo en Dario Javanmeri in de instroomgroep.  

We wensen hen 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 deze kinderen! 

 

 

 

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend, 

 

Hartelijke groet, 

Stefan de Jonge 


