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INFO ‘08 - ‘09

Geachte ouders, verzorgers,
Zo tegen het einde van het schooljaar is er altijd weer veel informatie die wij met u willen delen. Deze
INFO staat er dan ook bol van. Voor de ouders van locatie Schoolstraat is een apart blad toegevoegd
met daarop belangrijke informatie over de naderende verhuizing. Marloes, Lisanne, Jari, Vincent, Tom
en Niels wensen wij aanstaande zaterdag een heel fijne vormselviering toe.
Groepsindeling en groepsbezetting 2009-2010
Locatie Schoolstraat / Paepestraat
Groep 1/2 a Juf Lieke
Groep 1/2 b Juf Tiny en juf Anneke (wo)

Locatie Uitterweert
Groep 1/2
Juf Janny (ma/di/do) en Juf Carin
(wo/vr)
Groep 1/2
Juf Maaike

Groep 3

Groep 3/4

Juf Natascha (ma/di/do) en
Juf Dorine (wo/vr)

Groep 4/5

Meester Ton (ma/di/wo) en
Juf Ank (do/vr)

Locatie Schoolstraat / Heilweg
Groep 5
Meester Sander en Juf Ank (wo om
de week)

Groep 6/7

Juf Cynthia (di/wo/do/vr) en
Vacature (ma)

Groep 6

Juf Ank (ma/di) en Juf Riet
(wo/do/vr)

Groep 7/8

Juf Marcia (ma/di/wo) en
Vacature (do/vr)

Groep 7

Juf Maicke en
Meester Sander v D. (vrmi)
Meester Willem Jan (ma/di/do/vrmi)
en Meester Sander v D. (wo/vrmo)
Juf Anneke
Juf Riet (dimo ½ + dimi)
Juf Anneke (dimo)

IB loc U
RT

Juf Carin
Juf Rina (wo)

Extra lkr.
Groep 4

Groep 8
IB loc S
RT

Juf Karien en Juf Ine (wo om de
week)
Juf Ingrid (mamo/dimo)
Juf Ine en Juf Lisette (om de week)

Mocht u vragen hebben, dan kunt u op locatie Uitterweert bij juf Carin en op locatie Schoolstraat bij
juf Anneke terecht. Wij hopen u in de INFO van 10 juli te kunnen informeren over de invulling van de
vacatures.
Gezinsuitbreiding
Het gezin van juf Natascha, Ferdhy en Raya is uitgebreid met een zoon. Milan is op 20 mei geboren.
Wij wensen hen natuurlijk veel geluk met hun zoon en broertje!
Sportdag weer een groot succes
De sportdag van vrijdag 5 juni was weer een groot succes. Gelukkig werkte het weer ook een beetje
mee, want op een paar druppeltjes na is het droog gebleven. Jong en oud heeft genoten van deze
sportieve dag die georganiseerd wordt door afgevaardigden van alle scholen in Westervoort. Dat deze
dag zo bijzonder geslaagd is, is zeker mede dankzij de overweldigende medewerking van ouders.
Hartelijk bedankt dat u er bij kon en wilde zijn.

Schoolreisjes donderdag 2 juli
Donderdag 2 juli gaan de kinderen op schoolreis! Hier onder kunt u lezen waar elke groep heen gaat
en wat de kosten zijn. Wilt u dit bedrag in een gesloten envelop met daarop de naam van uw kind
voor donderdag 25 juni inleveren bij de groepsleerkracht? Om goed herkenbaar te zijn, krijgen de
kinderen die dag allemaal een t-shirt van De Brug aan. Zorgt u er voor dat uw kind uiterlijk een
kwartier voor vertrek aanwezig is?
Op schoolreis met groep 1 en 2
Groep 1 en 2 gaat donderdag 2 juli naar Het land van Jan Klaassen in Braamt. De bus vertrekt om
9.30 uur van locatie Schoolstraat, 10 minuten later van locatie Uitterweert. Rond 15.30 uur is iedereen
weer terug. De kinderen mogen die dag wat lekkers te eten en te drinken meenemen. Het is wel
handig om dit in een rugzak of tas te doen. Voor warm eten wordt gezorgd, dus een boterham
meenemen is niet nodig. Wilt u een setje droge kleding meegeven voor het geval er een “ongelukje”
gebeurt? Het wordt vast een leuke dag, wij hebben er in elk geval al heel veel zin in!
De kosten voor dit schoolreisje zijn €20,--.
Schoolreisje groep 3 en 4
De schoolreis van groep 3 en 4 gaat dit jaar naar Dieren. We gaan De Spelerij van Jos Spanbroek
bezoeken. Dit is een park waar je veel zelf kunt doen, zelf veel kunt ontdekken! Behalve een spelerij is
er namelijk ook een theater en een uitvinderij.
De kinderen van locatie Schoolstraat vertrekken om 08.30 uur met de bus en vervolgens worden om
08.40 uur de kinderen van locatie Uitterweert opgehaald. We zijn tussen 16.45 en 17.00 uur weer
terug op school. Nog wat tips: doe oude kleren en stevige schoenen aan - neem je eigen brood en
drinken mee voor het middageten - neem een set reservekleding mee en, heel belangrijk, neem een
goed humeur mee! Ben je benieuwd hoe het er daar allemaal uitziet, kijk dan op de website van De
Spelerij: www.spelerij.nl
De prijs voor deze geweldige dag bedraagt € 20,--.
Schoolreisje groep 5 en 6
Op donderdag 2 juli gaan de groepen 5 en 6 op schoolreisje naar Kernwasser Wunderland in Kalkar
(Duitsland). Om 9.00 uur vertrekken de kinderen en hun begeleiders vanaf locatie Schoolstraat, van
daaruit worden de kinderen van locatie Uitterweert om ± 9.10 uur opgehaald. Rond 17.30 uur is
iedereen weer terug in Westervoort. In Kernwasser Wunderland is het eten en drinken gratis (frietjes,
ijs en cola). De kinderen nemen geen zakgeld mee, maar iets lekkers voor in de bus mag natuurlijk
wel worden meegenomen. Zorgt u ervoor dat de spulletjes in een stevige tas of rugzak, voorzien van
naam en de naam van “De Brug”, zitten. Houdt u eventueel rekening met slecht weer (regenkleding).
Dit schoolreisje kost € 26,-Schoolreisje groep 7 en 8 locatie Schoolstraat
De kinderen van groep 7 en 8 gaan dit jaar naar de Efteling! De bus vertrekt om 8.30 uur van locatie
Schoolstraat en rond 19.30 uur zijn we weer terug in Westervoort. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind
een lunchpakketje meeneemt? Iets te snoepen mag natuurlijk ook. Wij vragen u vriendelijk om uw
kind deze dag geen geld mee te geven, want iedereen krijgt namelijk € 5,-- voor friet en een snack en
eventueel een klein souveniertje.
De kosten voor deze dag bedragen € 35,--.
Inloopavond
Per abuis is op de kalender de verkeerde datum voor de inloopavond terechtgekomen. We nodigen u
graag uit om op dinsdag 23 juni van 18.00 tot 19.00 uur het werk van uw kind te komen bewonderen.
Alcohol, een ander verhaal
Groep 7 en 8 werkt tijdens het schoolthema rondom het thema alcohol. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking met het Trimbos instituut. Er wordt gebruik gemaakt van werkboekjes en andere
voorlichtingsmaterialen. Het thema wordt afgesloten met een avond voor de kinderen en hun ouders.
Op locatie Uitterweert vindt deze plaats op maandag 29 juni en op dinsdag 30 juni op locatie
Schoolstraat. Verdere informatie hierover volgt nog.
LET OP! De inloopavond van 23 juni komt hierdoor voor groep 7 en 8 te vervallen!

Op bezoek bij de ROZET
In het kader van ons thema “Ikzelf/ ontdekken” hebben we in de onderbouwhal een doktershoek
ingericht. Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 1 t/m 4 hier spelenderwijs leren over het
eigen lichaam en wat er zoal bij een dokter gebeurt. Voor groep 1 en 2 gaat het vooral om het spelen
in de hoek, maar er kunnen ook afspraken in de agenda worden gezet of recepten worden
uitgeschreven. In groep 3 en 4 ligt het accent al meer op lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. Als
patiënt zullen ze hun klachten van te voren opschrijven, de dokter beschrijft de behandeling, ze
moeten klokkijken om de afspraak te maken enz.
We willen de “echte wereld” aan onze doktershoek koppelen, daarom gaan we met alle
onderbouwgroepen van beide locaties op bezoek bij de huisartsen in de ROZET. Daar kunnen we
rondkijken en vragen stellen. Zo kunnen we er achter komen wat een echte dokter en zijn/haar
assistent nu eigenlijk doen. De kinderen van locatie Uitterweert kunnen lopend naar de ROZET. Voor
locatie Schoolstraat zijn we op zoek naar ouders die willen rijden. Hebt u tijd en zin om mee te gaan?
Op de intekenlijsten bij de klaslokalen kunt u zich opgeven.
Fietsen op het plein van locatie Uitterweert
De laatste tijd zien we steeds meer kinderen en ouders op het schoolplein fietsen. Zoals ook in de
schoolgids staat, vinden we dit om veiligheidsredenen niet goed. We willen iedereen, ouders en
kinderen vragen er weer aan te denken om bij het hek af te stappen en op het schoolplein te lopen.
Speelleerlandschap locatie Uitterweert
Zoals u waarschijnlijk al gezien heeft: het speelleerlandschap op locatie Uitterweert heeft al weer wat
veranderingen ondergaan. Er staat een prachtige nieuwe tafeltennistafel waar al volop gebruikt van
wordt gemaakt en er is een begin gemaakt met de voetbalkooi. Het kunstgras ligt erin, binnenkort
wordt gestart met de bouw van de kooi. We kunnen bijna niet wachten tot het klaar is! Verder is het
hele terrein tussen De Brug en de Kangoeroe opnieuw ingezaaid. Er staat een klimboom en er is een
spannende tunnel. Binnenkort wordt er door de Kangoeroe een start gemaakt met het dierenverblijf
en dan…..zullen er ook echte dieren te zien, te aaien en zelfs te ruiken zijn! De kinderen van de
Peuterspeelzaal hebben een zandbak, een appelboompje en nieuwe picknickbankjes gekregen op hun
plein.
Het duurt nu niet meer zo lang totdat alles klaar is en dus hebben we een datum gepland waarop we
ons speelleerlandschap feestelijk gaan openen. Dat gaat gebeuren op woensdag 30 september 2009
van 10.30 uur tot 12.00 uur! Bij deze opening willen we natuurlijk alle kinderen, vaders en moeders
en nog veel meer mensen betrekken. Wat er precies gaat gebeuren verklappen we nog niet, maar u
kunt deze datum alvast in uw agenda noteren!
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
Volgende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “In de klas en in de hal,
zachtjes praten overal”. Daarna staat de afspraak “Zeg ik stop, hou dan op” centraal.
Agenda
13 juni
23 juni
26 juni
2 juli
2 juli
3 juli
6 juli

Vormsel groep 8
Inloopavond; 18.00 uur tot 19.00 uur
Volgende INFO
Verjaardag meneer Rinus
Schoolreisjes
Groep 1 t/m 4 vrij
Rapporten mee

Schoolstraat
26 juni
30 juni
6 juli
10 juli

Halviering groep 1/2; aanvang 11.15 uur – u bent van harte welkom!
Inloopavond groep 7 en 8
Spelletjesmiddag groep 1/2
Halviering groep 3/4; aanvang 11.15 uur – u bent van harte welkom!

Uitterweert
25 juni
29 juni
1 juli

Halviering groep 1-2-3; aanvang 13.45 uur– u bent van harte welkom!
Inloopavond groep 7 en 8
Spelletjesochtend groep 1/2

