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Geachte ouders, verzorgers,
Op zaterdag 13 juni heeft Vicaris Hans Pauw in een feestelijke viering het Vormsel aan een aantal
kinderen van De Brug toegediend. Onze felicitaties voor Tom Bisselink, Lisanne Horstmann, Marloes
Kemperman, Vincent Koenen, Niels Vink, Bart de Vries, onze oud-leerlingen Jari Bol en Tim Huuskes
en alle ouders.
Juf Margit de Wilde in groep 7 en 8
U heeft het misschien al gezien, maar donderdag 25 juni is juf Margit de Wilde op locatie Uitterweert
in groep 7 en 8 gestart. Margit is vanaf deze week op donderdag en vrijdag in de groep. We wensen
juf Margit heel veel werkplezier op De Brug.
Alcohol, een ander verhaal
Groep 7 en 8 heeft over het thema alcohol gewerkt. Dit 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. Ouders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.
Schoolreisjes donderdag 2 juli
Aanstaande donderdag 2 juli gaan de kinderen op schoolreis! 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?
Afsluiting van het schooljaar op locatie Schoolstraat
Het programma is nog een beetje geheim, maar het is wel duidelijk dat we op donderdag 23 juli uw
hulp weer goed kunnen gebruiken. Bent u tussen 11.00 uur en 14.00 uur in de gelegenheid om ons te
komen helpen, vult u dan uw naam in op de intekenlijst bij het klaslokaal?
Om het programma die dag goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat de kinderen zonder fiets
naar school komen.
Afsluiting van het schooljaar op locatie Uitterweert
Op donderdag 23 juli is de afsluiting van het schooljaar op locatie Uitterweert. Het thema van deze
dag is Reizen en (op) vakantie. We zoeken voor deze dag veel ouders die van 8.30 uur tot 14.00 uur
een groepje willen begeleiden. De kinderen gaan gewoon tot 14.45 uur naar school. Als u wilt helpen,
vult u dan uw naam in op de intekenlijsten bij de klaslokalen?
Schoonmaakavond op locatie Uitterweert
Op maandag 20 juli willen we in de onderbouw de materialen schoonmaken. Als u kunt en wilt helpen
met schoonmaken dan kunt u uw naam invullen op de lijsten bij de deur. Ook als u thuis materiaal
wilt schoonmaken, kunt u dit hierop invullen.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
Volgende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “We zijn aardig voor
elkaar”. Daarna staat de afspraak “We helpen elkaar” centraal.

Agenda
2 juli
2 juli
3 juli
6 juli
10 juli
13 juli
14 juli
14 juli
16 juli
7 september

Verjaardag meneer Rinus
Schoolreisjes
Groep 1 t/m 4 vrij
Rapporten mee
Volgende INFO
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
’s Middags groepen doorschuiven
10-minutengesprekken groep 7
Groep 1 t/m 8 ’s middags vrij – studiemiddag team
Eerste schooldag

Schoolstraat
30 juni
6 juli
10 juli
17 juli
23 juli
24 juli

Inloopavond groep 7 en 8; 19.00 -20.30 uur
Spelletjesmiddag groep 1/2
Halviering groep 3/4; aanvang 11.15 uur – u bent van harte welkom!
Afscheid groep 8
Afsluiting schooljaar met continurooster; eindtijd 14.00 uur
Eerste dag zomervakantie (i.v.m. verhuizing)

Uitterweert
29 juni
1 juli
21 juli
23 juli
24 juli

Inloopavond groep 7 en 8; 19.00 -20.30 uur
Spelletjesochtend groep 1/2
Afscheid groep 8
Afsluiting schooljaar
Start zomervakantie om 12.00 uur

Nieuwe secretaris gezocht voor bestuur SCO R’IJssel
Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel is het stichtingsbestuur waar de negen katholieke
basisscholen uit Duiven, Groessen, Loo en Westervoort en de protestant- christelijke basisschool uit
Westervoort toe behoren.
Voor de kandidaten is de onderstaande profielschets opgesteld.
Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot Pieter-Jan Buhler, bovenschools directeur van
SCO R’IJssel. Telefoonnummer 0316-263544, email: buhler.rijssel@kpn-officedsl.nl

Profielschets nieuwe secretaris bestuur SCO R’IJssel
? ? We zijn op zoek naar een nieuwe secretaris.
? ? Van de secretaris wordt verwacht dat hij/zij de vergaderingen notuleert en inhoudelijk
participeert.
? ? Het bestuur werkt nauw samen met het bovenschools management van de stichting. Het
bovenschools management heeft administratieve ondersteuning. De uitvoeringstaken van de
secretaris van het bestuur beperken zich derhalve tot het notuleren.
? ? We hebben geen portefeuilles. Naast de voorzitter, de penningmeester en de secretaris zijn er
vier algemeen bestuursleden actief.
? ? We zoeken naar een geschikt bestuurslid en bij gelijke geschiktheid gaat, gezien de huidige
samenstelling van het bestuur de voorkeur uit naar een vrouw.
? ? Het is wenselijk dat de persoon woonachtig is in het verzorgingsgebied van de stichting.
? ? We zoeken naar iemand die het belang van goed onderwijs wil onderschrijven en zich
daarvoor als bestuurder wil inzetten.
? ? Het moet iemand zijn die op alle terreinen en op hoofdlijnen als bestuurder mee wil denken
en mee wil besturen.
? ? Het moet iemand zijn die de christelijke identiteit onderschrijft.

.

? ? Het moet iemand zijn die ongeveer 10 avonden per jaar vrij kan maken voor de
bestuursvergadering. Extra bijeenkomsten zijn mogelijk en worden in overleg gepland, indien
nodig. We schatten in dat het notuleren ook ongeveer 10 uur per jaar tijdsinvestering vraagt.
? ? Het is vrijwilligerswerk, er staat dus geen vergoeding tegenover. Er is slechts een kleine
onkostenvergoeding.

