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Beste ouders, verzorgers, 

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van 2021. 
De afgelopen weken waren behoorlijk hectisch, met een flink aantal zieke collega’s, klassen die in 
quarantaine moesten en uiteindelijk zelfs een schoolsluiting. 
Terwijl ik dit schrijf is de school onwerkelijk rustig, met slechts een paar leerlingen in de noodopvang. 
Wat normaal gesproken de drukste en gezelligste maand van het jaar zou moeten zijn eindigt nu op een 
manier die we liever niet hadden gezien. 
Helaas is dit wel de realiteit en hebben we geprobeerd alles zo goed mogelijk te organiseren en het 
onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. 
Langs deze weg wil ik u nogmaals bedanken voor het begrip en de positieve reacties op deze situatie. 
We hopen dat de school na de Kerstvakantie weer open kan gaan, hoewel er een aanzienlijke kans bestaat 
op verlenging van de sluiting. 
Na de persconferentie van 3 januari a.s. weten we daar meer over en zullen we alle ouders en verzorgers 
informeren over de gang van zaken.  
Wij willen u dan ook vragen om in de 2e week van de vakantie uw mail en/of Parro goed in de gaten te 
houden, zodat u op de hoogte bent van de maatregelen die we gaan nemen. 
Ons team heeft er in ieder geval al wel rekening mee gehouden en de nodige voorbereidingen getroffen 
voor online lesgeven, mocht dat nodig zijn. 
 

Afscheid juf Nicolle 
Na de Kerstvakantie zullen we het op de Brug in ieder geval moeten doen  
zonder juf Nicolle. 
Zij heeft besloten een andere uitdaging aan te gaan en gaat daar na de  
vakantie mee starten. 
Juf Nicolle heeft 15 jaar op de Brug gewerkt, een periode waar wij haar  
hartelijk voor willen bedanken. 
Uiteraard wensen we haar ontzettend veel succes met haar nieuwe uitdaging! 

 

Nieuwe collega administratie 

Waar we afscheid nemen van juf Nicolle, verwelkomen we Caroliene van der Heijden als onze nieuwe 

administratief medewerker.  

Haar voorganger Anja van Doorn, heeft ons na haar pensioen nog een tijd uit de brand geholpen door als 

vrijwilliger aan te blijven. Door de komst van Caroliene is dit niet meer nodig en zal zij zich voor andere 

organisaties gaan inzetten. 

Wij willen Anja daar nogmaals voor bedanken en wensen Caroliene veel succes en werkplezier in haar 

nieuwe baan! 

 

Wij wensen u een hele fijne vakantie en hopelijk tot ziens op 10 januari!            

Het team van de Brug 


