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Geachte ouders/verzorgers, 
De zomervakantie zit er weer op. Afgelopen week hebben alle leerkrachten van ons basisschoolteam er 
hard aan gewerkt om ons mooie IKC weer klaar te maken voor het schooljaar 2021-2022. Daarnaast is er 
door de pedagogisch medewerkers van Zonnekinderen uiteraard de gehele zomerperiode gewoon 
doorgewerkt om de vakantieopvang te regelen. Wij hebben er allemaal weer super veel zin in om alle 
kinderen op ons IKC te zien. We gaan er een heel mooi schooljaar van maken! 
 
In deze startbrief treffen jullie de eerste benodigde informatie aan voor de start van het schooljaar. Begin 
volgende week krijgen de oudste kinderen de activiteitenkalender van dit schooljaar mee naar huis. Ook 
zullen we alle leerlingen een groepsboekje meegeven met praktische informatie. 
 
Op deze manier hopen we iedereen goed te informeren en kunnen we er samen voor zorgen dat de 
situatie op ons IKC ook veilig is. 
 

Corona gerelateerde maatregelen 

Net als voor de zomervakantie volgen we binnen ons IKC (en onze stichting) het inmiddels weer 
aangepaste protocol wat voor het basisonderwijs is opgesteld. Hieronder leest u de coronamaatregelen 
die gelden bij de start van het schooljaar. Afhankelijk van het beleid vanuit het ministerie wordt dit beleid 
gedurende het schooljaar aangepast. Een aantal punten blijven ongewijzigd, maar gelukkig kunnen we 
ook een aantal maatregelen afschalen. In de bijlage bij deze startbrief hebben we ook de nieuwe 
beslisboom toegevoegd.  
 
Halen en brengen 
Groepen 1 t/m 4 
Voor de groepen 1 t/m 3 geldt dat ouders hun kind op het plein mogen brengen tot de lokalen waar de 
leerkrachten klaarstaan. Groep 4 kan tot de trap gebracht worden, daar staat de leerkracht klaar. U kunt 
uw zoon of dochter van 8.20u tot en met 8.30u brengen.  
 
Groepen 5 t/m 8 
Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat kinderen het schoolplein zelf op mogen komen en naar het lokaal 
kunnen gaan. De inlooptijd voor de groepen 5 t/m 8 is eveneens van 8.20u tot 8.30u.  
 
Eindtijden  
Vorig schooljaar werkten we met gespreide eindtijden om de drukte te reguleren. Deze maatregel 
schaffen we af: Alle kinderen zijn om 14:45 uur uit (en op woensdag om 12.15u). 
Voor de onderbouw groepen 1-2-3-4 geldt dat de eindtijd op vrijdag is gewijzigd in 12.15u. Hierover 
hadden we in een eerdere nieuwsbrief al geïnformeerd. Ouders van groep 1 t/m 4 mogen weer het plein 
op komen. De ouders van groep 5 t/m 8 kunnen bij het hek wachten. 
 

https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/Beslisboom_0_jaar_t_m_groep_8_-_BOinK_AJN_RIVM__200821.pdf.pdf
https://www.ikc-debrug.nl/uploads/files/Nieuwe%20map/Beslisboom_0_jaar_t_m_groep_8_-_BOinK_AJN_RIVM__200821.pdf.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
Thuisblijfregels  
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen vanaf 
12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Ook hier geldt: 
bij twijfel blijf je thuis. Wij attenderen u op de beslisboom in de bijlage van deze nieuwsbrief. Hiermee 
kunt u zelf bepalen of uw kind naar school kan of thuis moet blijven. 
 
Test en quarantainebeleid  
Bij een besmetting in de groep nemen wij contact op met de GGD. Met de GGD bepalen wij of de groep in 
quarantaine moet. Voor kinderen die immuun zijn, zie beslisboom, geldt dat zij (bij geen klachten) in 
principe naar school mogen. Wel is het advies dat zij zich, net als hun klasgenoten, laten testen op dag 5 
ná het laatste contactmoment met de besmette persoon.  
Of het organisatorisch gezien ook mogelijk is dat kinderen die ‘immuun’ zijn naar school kunnen, bekijken 
we als de situatie zich voordoet. 
 
Trakteren 
De maatregelen dat alleen voorverpakte traktaties zijn toegestaan komt te vervallen. Er kan dus weer 
‘gewoon’ getrakteerd worden. In het groepsboekje wat volgende week op papier meegaat staan in het 
algemeen deel ook onze afspraken met betrekking tot trakteren. U kunt het groepsboekje ook vast 
raadplegen via de onderstaande link naar onze website. 
 
Groepsboekje groep 1-2 
Groepsboekje groep 3 
Groepsboekje groep 4 
Groepsboekje groep 5 
Groepsboekje groep 6 
Groepsboekje groep 7 
Groepsboekje groep 8 
 
Gymmen 
We gaan met de groepen 3 t/m 8 op de gymdagen ook weer naar de sportzaal om te gymmen. Ook het 
gymrooster vindt u in het groepsboekje van uw zoon of dochter (pagina 17). Komende maandag zullen we 
nog niet direct starten met de gymles in de sportzaal, dus groep 6 start gewoon op school. 

 

Privacy voorkeuren 

Elk schooljaar kunt u de privacy-voorkeuren voor uw kind(eren) aanpassen. Dat doet u in Parro. Het 
aanpassen van de voorkeuren kan t/m 17-09-2021. U geeft toestemming, tenzij u de voorkeuren voor 
bovengenoemde datum wijzigt. Wilt u de privacy voorkeuren bekijken en desgewenst aanpassen? Ga 
naar het groepenscherm -> ‘privacy voorkeuren’ -> geef per kind aanwat de voorkeuren zijn, via de stipjes 
op het potlood achter het kind. 
 
Namens het team wens ik u alvast een heel fijn weekend en tot maandag! 
Hartelijke groet, 
Stefan de Jonge 
Directeur IKC De Brug 
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