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Geachte ouders/verzorgers, 
Voorlopig weten we dat de scholen tot in elk geval 18 januari 2021 dicht zullen zijn. Hoe de situatie 
er daarna uit zal zien is nog onbekend. We zullen alle kinderen de komende tijd natuurlijk enorm 
gaan missen! 
 
Wij vinden het uiteraard heel belangrijk dat de kinderen de weken na de kerstvakantie in een 
schoolritme blijven en dat er thuis gewerkt kan worden aan leerstof. Zoals u weet zijn we daarom als 
team de afgelopen twee dagen volop bezig geweest om afspraken te maken met elkaar over hoe wij 
het onderwijs op afstand aan onze kinderen opnieuw vorm en inhoud willen geven. 
Zoals beloofd ontvangt u hierover vandaag uitgebreid bericht. Dat doen we in twee delen. Deze 
algemene brief is bedoeld om u te informeren over de algemene lijn die we hebben gekozen en 
daarnaast geven we in deze brief enkele organisatorische zaken aan die belangrijk zijn voor het laten 
slagen van het thuiswerken van de kinderen.  
Naast deze algemene brief ontvangt u vanmiddag ook een brief van de groepsleerkracht(en) waar uw 
kind(eren) bij in de groep zitten. Zij zullen meer in detail vertellen wat de insteek is van het 
programma en hoe zij u dagelijks op de hoogte brengen.  Ook laten zij weten hoe ze met u en uw 
kind(eren) in contact blijven. 
 
Ons plan in grote lijnen 
-Kleuters krijgen opdrachten en werkjes mee. Ook krijgen zij toegang tot Gynzy kids (digitaal 
leermateriaal) 
-Groep 3 leerlingen krijgen werk mee naar huis. Centraal staan de basisvakken, daarnaast wordt er 
een optioneel pakket met keuzeactiviteiten aangeboden. Ook krijgen zij toegang tot digitaal 
materiaal bij Lijn 3 en Wereld in getallen, via Basispoort 
-Groep 4 t/m 8 gaat met basisvakken aan de slag via Snappet (thuiswerk variant), daarnaast zal er 
ook in de betreffende groepen een optioneel pakket aangeboden worden via digitale platforms (o.a. 
Gynzy kids). 
 
We verwachten van u dat kinderen dagelijks aan hun schoolopdrachten werken. Hierbij hebben wij 
een doorgaande lijn uitgedacht wat betreft de werktijden. In de kleuterbouw verwachten we in elk 
geval dat de activiteit die aangeboden wordt gedurende de dag kan worden uitgevoerd. In groep 3 is 
de effectieve werktijd van het basispakket ongeveer een uur, dit bouwt op naar ongeveer 2 uur voor 
het basispakket in groep 8. Daarnaast kan er dus gewerkt worden aan het optionele pakket.  
 
Wij sturen u als voorbeeld een leeg dagritme mee dat u eventueel samen met uw kind kunt invullen. 
Dit om de kinderen overzicht en structuur te geven. 
Om instructie te kunnen geven aan de kinderen zullen er instructievideo’s gemaakt worden door de 
leerkrachten die door de kinderen gebruikt kunnen worden. Deze video’s worden voor de groepen 1 
t/m 7 op Parro geplaatst. In groep 8 wordt dit via een aangemaakte groepsapp gedeeld. 
 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/dagritme.docx


 

 

 
 
 
 
 
 
Nog enkele belangrijke organisatorische punten: 
-Morgen (vrijdag 18 december) is het de bedoeling dat u voor uw kind(eren) de leerpakketten komt 
ophalen in het eigen klaslokaal. Graag de deur van het klaslokaal gebruiken. Dit geldt alleen voor de 
groepen 1 t/m 5. De groepen 6, 7 en 8 maken namelijk geen gebruik van papieren materiaal.  
-ouders die hebben aangegeven een laptop te willen lenen, kunnen deze ook morgen ophalen. De 
laptop kan in de teamkamer (boven) opgehaald worden.  
 
Om het ophalen te stroomlijnen, en de gestelde richtlijnen van het RIVM op te volgen, hanteren we 
de volgende ophaalmomenten: 

Achternaam beginnend met Spullen ophalen tussen 
 A-F 8.30-9.00 
 G-K 9.00-9.30 
 L-P 9:30-10.00 
 Q-Z 10.00-10.30 

 
We verzoeken u om bij binnenkomst even uw mondmasker op te zetten en uw handen te 
desinfecteren.  
 
-Contact met de leerkracht van uw kind is altijd mogelijk. U kunt hiervoor de groepsleerkracht mailen 
op hun persoonlijke mailadres.  Via deze deze link vindt u alle mailadressen van de leerkrachten nog 
eens op een rijtje met de bijbehorende werkdagen. U mag van ons verwachten dat er op werkdagen 
tussen 8.30u en 16:30u. in elk geval op uw mail gereageerd wordt. 

 
-Wanneer u in een zogenaamd vitaal beroep werkzaam bent en uw kind(eren) worden bij ons op 
school opgevangen, dan zal het thuiswerkpakket van uw kind ook leidend zijn voor de opvang op 
school (onder schooltijden). Daarom is het belangrijk dat kinderen van groep 1 t/m 6 hun papieren 
werkpakket meenemen naar school, zodat ook wij hier het voorgestelde programma kunnen 
uitvoeren. Ook verwachten we dat uw kind op deze dag(en) fruit en brood meeneemt, zoals op een 
normale schooldag. 
 
Tot slot 
Wij hopen op deze manier een goede invulling te kunnen geven aan onderwijs op afstand. Uiteraard 
hadden ook wij veel liever op een andere manier het nieuwe kalenderjaar gestart. Toch zijn we er 
van overtuigd dat we het onderwijs op afstand samen met u en de kinderen opnieuw kunnen laten 
slagen! Alvast bedankt voor uw hulp bij dit proces. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we u uiteraard 
op de hoogte. 
 
Allereerst wensen we iedereen, ondanks de situatie waarin we ons bevinden, fijne feestdagen en 
hopelijk een gelukkig én gezond 2021. 
  
Hartelijke groet, namens het team van IKC De Brug 
 
Stefan de Jonge 
directeur 

 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/BS_de_Brug_groepengids_ALG_binnenwerk_2021.pdf

