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Trefwoord 
Iedereen die verrast wordt, aan-of onaangenaam of nog weer anders, reageert op zijn eigen manier. 

Het doel van deze week is verschillende reacties op verrassingen onderzoeken. De Bijbelverhalen 

rondom de geboorte van Jezus bevatten ook diverse verrassingen en dito reacties van de betrokken 

hoofdpersonen. 

 

 

Donderdag 23 december lekkere-lunchdag 

Donderdag 23 december is het lekkere-lunchdag op De Brug. We maken van 

deze laatste onderwijsdag voor de vakantie een lekkere-lunchdag. De 

kinderen mogen iets bijzonders meenemen voor de lunch. Hierbij valt te 

denken aan wraps, pannenkoeken, eierkoeken, poffertjes, broodjes, 

krentenbollen o.i.d. 

Iets lekkers, zoals een koekje, voor na de lunch mag ook. 

 

P.S. Het is niet de bedoeling om eten te (laten) bezorgen. 

 

 

Verkoudheidsklachten en nu? 

Het is de afgelopen tijd lastig voor ouders en medewerkers om goed te weten wat de regels zijn als 

kinderen of medewerkers verkoudheidsklachten hebben. Beslisbomen worden in rap tempo 

aangepast aan nieuwe regels en adviezen. We begrijpen dat het soms moeilijk bij te houden is.  

 

Een belangrijke wijziging van de afgelopen week lichten we hier toe.  

Als kinderen of medewerkers lichte verkoudheidsklachten 

hebben, dan is een negatieve zelftest al voldoende om weer 

naar het kindcentrum te mogen komen.  

Hierbij is het verstandig om in de gaten te houden wat 'lichte 

klachten' zijn. Als kinderen overmatig hoesten, erge keelpijn 

hebben of heel erg snotterig zijn, is het waarschijnlijk beter 

om uw kind even thuis te houden. Dan is een test bij de GGD of thuis uitzieken en 24 uur klachtenvrij 

wellicht een betere optie.  

We gaan er vanuit dat u weet wat het beste is om te doen voor uw kind en hopen dat u daarbij ook 

rekening wil houden met de risico’s voor andere kinderen.  

 

 

Zelftests voor kinderen van groep 6, 7 en 8 
Vanaf maandag kunnen kinderen uit groep 6, 7 en 8 zelftesten (4 stuks per kind) ophalen bij de 
leerkracht om thuis te gebruiken onder toezicht van een ouder. De overheid heeft deze gratis ter 
beschikking gesteld met het verzoek om twee keer per week een zelftest te doen. Het is aan u om te 
bepalen of uw kind de zelftest gaat gebruiken. Het testen gebeurt op vrijwillige basis. 
Het is niet verplicht om de testen op te laten halen door uw kind. Wel verstandig om voor a.s. 
maandag met uw kind te bespreken of u hiervan gebruik gaat maken. 
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Kinderfiets-opknapper 

In groep 4 staat een oude kinderfiets. De kinderen hebben deze fiets gebruikt tijdens het werken aan 

een thema. Er zijn een aantal dingen die in ieder geval gerepareerd moeten worden, maar verder is 

deze Batavus fiets goed. 

De bagagedrager moet vastgezet worden. 

De handrem van het voorwiel werkt niet (de terugtraprem 

werkt wel). 

De verlichting is kapot. 

Ik wil de fiets graag weggeven aan iemand die dit kan en wil 

opknappen en/of misschien is er iemand die de fiets goed kan 

gebruiken. De fiets is voor kinderen van 6, 7 of 8 jaar oud. 

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u mailen naar annemieke.berghout@pit-ko.nl  

 

 

Kerstwandeling 

Flexibel als we zijn, zijn we achter de schermen hard bezig om een hele leuke kerstwandeling te 

organiseren voor de kinderen onder onderwijstijd. Dit jaar dus helaas zonder ouders, maar we gaan 

er een onvergetelijke ervaring van maken! 

 

 

Agenda 

22-12 Kerstwandeling  
23-12 Kersttruiendag 
23-12 Lekkere-lunchdag 
24-12-2021 t/m 09-01-2022 Kerstvakantie  
19-01 Schoonmaakavond  
15-03 Schoonmaakavond  
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