Trefwoord
Hoe tonen kinderen hun respect voor verschillende mensen en dingen die zij in
hun dagelijks leven tegenkomen?
Deze week denken ze erover na en merken wat de anderen in de klas daarvan
vinden.
In de Bijbelverhalen gaat het helemaal mis als Mozes op de berg is. Het volk
danst om een gouden stier en vereert die als god. Gelukkig krijgen zij een nieuwe kans.
Exodus 32
Exodus 33-40

Kinderboekenweek 2020 En toen?
Op 1 oktober gaat De Kinderboekenweek op de Brug weer van start. Hét moment om thuis én op
school extra veel aandacht te hebben voor boeken en lezen. Het thema van dit jaar is: ‘En toen…’
Wat gaan we doen?
De Kinderboekenweek gaat op Kindcentrum de Brug ‘gewoon door’, al is het wel een beetje
aangepast. Voor de kinderen vindt de opening op het plein
plaats. U als ouders kunt u hier helaas niet bij aanwezig zijn.
Wij zullen foto’s maken en deze o.a. op klasbord plaatsen.
In de klassen besteden we net als andere jaren extra veel
aandacht aan (voor)lezen en boeken. In elke groep wordt
een thema gekozen. We maken net als alle jaren
(knutsel)werk over het thema. We maken ook een tentoonstelling in de klas. Ook wordt de
voorleeswedstrijd weer voor groep 5 t/m 8 georganiseerd. Op donderdag 15 oktober gaan alle
groepen via een roulatiesysteem de klassen rond. Net als anders met een echte puzzeltocht.

Klaar-overs
Het gebeurt helaas regelmatig dat ouders en kinderen geen gebruik maken van de
aanwezige klaarovers. Zij staan er om u en uw kinderen te helpen bij het oversteken
aan de drukke Laan van Nederhoven. Wij zijn hierin als kindcentrum uniek in
Zwijndrecht en de ouders doen dit vrijwillig. Laten we er dan ook dankbaar gebruik van maken!

Geen steppen in het gebouw
Steppen zijn een sportief en vooral leuk middel om de omgeving te verkennen. Kinderen maken er op
ons kindcentrum dan ook vaak en graag gebruik van.
Het stallen van de steppen in het gebouw willen we echter aan banden leggen. Het
worden er teveel en er is al menig kind en leerkracht over gestruikeld. De steppen zullen
vanaf morgen tussen de fietsen buiten in de stallingen geplaatst moeten worden.

NR. 4 | 24 september 2020

Gebedsgroep stopt
De gebedsgroep is jaren zeer actief geweest, maar de afgelopen jaren werd de groep steeds kleiner.
Daardoor is besloten, door de nog overgebleven actieve ouders, om met de
gebedsgroep te stoppen.
Wij bedanken de ouders die zich hiervoor met veel plezier hebben ingezet. We
hebben de voorbeden voor o.a. het nieuwe onderwijsjaar en zieke kinderen/ouders,
altijd zeer gewaardeerd.
De vogelhuisjes blijven in het kindcentrum en zullen een andere bestemming krijgen.

Vrijwillige Ouderbijdrage
Zoals u weet, worden veel activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstfeest, paasmaaltijd, zomerfeest, sporten speldagen e.d. georganiseerd door de Ouderraad en bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdragen.
Omdat hiervoor vanuit de overheid geen bekostiging plaatsvindt, kunnen deze activiteiten zonder uw
jaarlijkse bijdrage dan ook niet georganiseerd worden. We proberen deze activiteiten, ondanks de
huidige Corona maatregelen zoveel mogelijk door te laten gaan en anders zoeken wij, eventueel
samen met de OR, een alternatieve activiteit.
Het bestuur heeft de vrijwillige ouderbijdrage ook voor dit onderwijsjaar vastgesteld op
€ 25,00 per kind.
De bedragen voor dit onderwijsjaar zijn als volgt:
Groep 1/2
€ 25 per kind
Groep 3
€ 55 per kind (incl. schoolreis € 30)
Groep 7
€ 85 per kind (incl. kamp € 60, schoolreisgeld al betaald in 2019/2020).
Groep 4 -6
€ 25 per kind (schoolreisgeld al betaald in 2019/2020)
Groep 8
€ 25 per kind (schoolreisgeld en kampgeld al betaald in 2019/2020)
Wij verzoeken u het voor uw kind(eren) geldende bedrag vóór 31 oktober 2020 over te maken naar:
Rekening nr: NL 16 INGB 0000 717920
t.n.v.:
Kindcentrum De Brug te Zwijndrecht
o.v.v.
de naam van uw kind
Mocht u om financiële redenen de vrijwillige ouderbijdrage niet of niet in één keer kunnen betalen,
neemt u dan contact met ons op. Natuurlijk is het mogelijk om in termijnen te betalen, maar we
horen dit dan wel graag.
Ook wijzen wij u hierbij op de Stichting Leergeld: www.leergelddrechtsteden.nl.

Maatregelen rondom corona voor kinderopvang en onderwijs
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van het bestuur, zijn er een aantal richtlijnen rondom corona
gewijzigd. Hieronder nog alles op een rijtje:
• Kinderen die verkouden zijn mogen naar de kinderopvang en/of het onderwijs als ze geen koorts
hebben
• Kinderen die koorts (boven de 38 graden Celsius) hebben, benauwd zijn, (meer dan incidenteel)
hoesten en/of een plotseling reuk- en smaakverlies hebben, blijven thuis.
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• Kinderen van wie een ander gezinslid koorts (boven 38 graden Celsius) en/of
last van benauwdheid heeft, (meer dan incidenteel) hoest en/of een plotseling
reuk- en smaakverlies hebben, blijven thuis totdat de huisgenoot 24 uur
klachtenvrij is. Deze kinderen krijgen thuiswerk, dit kan in overleg met de
groepsleerkracht opgehaald worden, of wordt via de mail gestuurd.
• Kinderen van wie een huisgenoot positief is getest op COVID-19 blijven thuis.
Is de betreffende huisgenoot 24 uur klachtenvrij, dan blijven de kinderen nog
tien dagen in thuisquarantaine. Pas daarna mogen ze weer naar de
kinderopvang en/of het onderwijs. Deze kinderen krijgen thuiswerk, dit kan in
overleg met de groepsleerkracht opgehaald worden, of wordt via de mail
gestuurd.
• Een handig hulpmiddel om te beslissen of uw kind al dan niet naar de
kinderopvang en/of het onderwijs mag, zijn de beslisbomen. Zodra de
aangepaste versies beschikbaar zijn, plaatsen wij deze op onze speciale
coronapagina: www.pit-ko.nl/coronavirus.
• Voor onze medewerkers geldt ook dat als ze verkouden zijn, ze niet naar het kindcentrum mogen
komen, maar zich moeten laten testen. Totdat de uitslag bekend is moet hij/zij thuisblijven. Zijn het
lichte verkoudheidsverschijnselen dan zorgt de leerkracht voor thuisonderwijs.
• Onze medewerkers zijn ook verplicht thuis te blijven als ze een huisgenoot hebben met klachten
die op corona kunnen duiden en/of als diegene een positieve testuitslag heeft. In dit geval zorgt de
leerkracht voor thuisonderwijs.

Absentie en verlof
Vorige week hebben we op De Brug een bezoek gehad van de onderwijsinspectie. In
het kader van de leerplichtwet werd er gekeken naar het toekennen of afkeuren van
verlofaanvragen.
Alles is in orde bevonden en goedgekeurd, waar we uiteraard blij mee zijn. Het
betekent dat we op de juiste manier omgaan met verlof.
Er zijn wel enkele aandachtspunten (de spreekwoordelijke puntjes op de ‘i’) die we met
u willen delen:
-

-

Als kinderen 4 jaar zijn, zijn ze officieel nog niet leerplichtig maar is het wel wenselijk om een
verlofaanvraag in te dienen bij de directie.
Verlof moet altijd bekend zijn bij de directie (dus ook bij een 4-jarig kind). Aanvragen worden
ingediend bij de directeur of teamleider. Na goedkeuring of afkeuring van de directeur wordt
het verlof verwerkt door de administratief medewerker van het kindcentrum.
Bij verlof voor huwelijksjubilea graag bewijslast toevoegen (kopie trouwakte, kaartje, etc.)
voor onze administratie.
Bij begrafenissen graag z.s.m. een verlofformulier indienen (mag ook net na de begrafenis)
en daarbij een kopie van de rouwkaart.
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-

Vakantieverlof buiten de reguliere onderwijsvakanties kan bijna niet toegestaan worden.
Hierover is de wet- en regelgeving erg duidelijk. U leest hier meer over in het volledige
verzuimprotocol.

Bij deze Brugbrief hebben we het verzuimprotocol meegestuurd. U kunt hier alle regels omtrent
verzuim, verlof en te laat komen raadplegen.

Agenda
25-09 Startdienst
01-10 Start Kinderboekenweek
17-10 Herfstvakantie
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