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Geachte ouders, verzorgers,
Een nieuw schooljaar en ditmaal ook en nieuwe directeur! De afgelopen week heb ik voor het eerst
met een heleboel kinderen van De Brug kennis gemaakt. Ook heb ik mij al aan een aantal ouders
kunnen voorstellen, maar de echte kennismaking met u komt later deze maand tijdens de
groepsinformatieavonden op 21 of 28 september. Wilt u mij eerder spreken dan kan dat natuurlijk
tijdens het telefonisch spreekuur op maandag of op een van de drie locaties. Mijn werkdagen zijn op
de maandag, dinsdag en donderdag.
Mijn eerste indruk van De Brug is ronduit positief: wat een leuke sfeer en wat een geweldig team!
Ik heb ook begrepen dat er in de laatste week voor het einde van de vakantie door alle teamleden
heel hard gewerkt is om de kinderen op de nieuwe locaties aan de Heilweg en de Paepestraat goed te
kunnen ontvangen. Ook op locatie Uitterweert moest na de opknapbeurt alles opnieuw worden
ingericht.
Er staat dit jaar voor De Brug weer veel te gebeuren. Ik hoop dat het voor alle kinderen, ouders en
teamleden een prachtig jaar wordt. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in!
Annemiek van der Veen
Nieuwe Influenza A (H1N1)
Een infectie met dit nieuwe virus, voorheen “Mexicaanse griep” genoemd, lijkt op een “gewone”
griepinfectie. De verschijnselen van deze griep zijn koorts hoger of gelijk aan 38 graden én
luchtwegproblemen (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn) Daarbij komt ook algehele malaise,
hoofdpijn, spierpijn en moeheid voor. Het virus verspreidt zich door de lucht via vochtdruppeltjes uit
de neus en de keel van zieke personen.
De afgelopen weken heeft de overheid huis aan huis informatie gestuurd over de verschijnselen en
het voorkomen van de Nieuwe Influenza. Ook scholen hebben adviezen gekregen. Wij zullen kinderen
daarom blijven wijzen op het belang van handenwassen na toiletbezoek en hen goede hoest- en
niesdiscipline aanleren, klaslokalen regelmatig luchten en deurknoppen, waterkranen en
toetsenborden dagelijks reinigen. In de groepen komen, voor zover nog niet aanwezig, houders met
papieren handdoeken.
De volgende richtlijnen moeten voorkomen dat er een epidemie ontstaat:
Kinderen die griep hebben moeten thuis blijven! - De gemiddelde ziekteduur is zeven dagen, houd uw
kind daarom gedurende deze periode thuis.
Kinderen die op school ziekteverschijnselen krijgen, moeten naar huis! - Mochten wij bij uw kind
verschijnselen constateren die op griep wijzen, dan zullen wij u bellen om uw kind op te halen.
In ons aller belang vragen wij u met klem deze beide richtlijnen op te volgen!
Feestelijke opening Speelleerlandschap locatie Uitterweert
Op woensdag 30 september 2009 wordt het speelleerlandschap op locatie Uitterweert feestelijk
geopend. Dit zal plaats vinden van 10.30 uur tot 12.00 uur. We willen dan samen met de kinderen
van peuterspeelzaal de Kleurdoos en de Kangoeroe aandacht besteden aan alles wat er te doen is
rondom ons schoolgebouw. We starten met een officieel gedeelte waarbij wethouder Breunissen
aanwezig zal zijn. Daarna zal er voor alle kinderen van alles te zien, doen, spelen en ontdekken zijn op
ons speelleerlandschap. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Hopelijk werkt het weer die dag een beetje mee!

Hulpouders feestelijke opening Speelleerlandschap
We zouden het fijn vinden als een aantal ouders zich opgaf om op 30 september mee te helpen met
het klaarzetten van materialen, het begeleiden van een groepje kinderen bij activiteiten of het
meehelpen bij het leiden van een activiteit. Bij de deur van de lokalen hangt een lijst waarop u uw
naam kunt invullen. Donderdag 24 september om 14.45 uur is er voor alle ouders die zich hebben
aangemeld een informatiebijeenkomst waarin we uitleggen wat er precies gaat gebeuren op 30
september.
Openingsviering
Op woensdag 16 september (locatie Uitterweert en Paepestraat) en vrijdag 18 september (locatie
Heilweg) wordt samen met de kinderen het schooljaar feestelijk geopend. Het thema van dit jaar is
“Verbondenheid”. Samen kun je de wereld mooier maken, kleurrijker. Die verbondenheid wordt
duidelijk gemaakt aan de hand van de regenboog. Het zou leuk zijn als de kinderen die dag naar
school komen in één of twee kleuren van de regenboog (rood, oranje, geel, groen, blauw, paars).
Continurooster
Nu alle kinderen van De Brug tussen de middag op school overblijven, lijkt het ons goed om u in het
kort te schetsen hoe dit gebeurt. Om 12.00 uur gaan de kinderen hun handenwassen en ondertussen
worden hun zelfgemaakte placemats uitgedeeld. Het eerste kwartier wordt er stil gegeten terwijl de
leerkracht voorleest. Daarna mogen kinderen die niet klaar zijn nog even dooreten, worden de bakjes
en bekers opgeruimd, kunnen er tanden worden gepoetst en worden de placemats schoongemaakt.
Tot 12.40 uur spelen de kinderen buiten en om 12.45 uur zit iedereen weer op zijn plek voor het
vervolg van de lessen. Als school willen wij tandbederf en overgewicht bij kinderen zoveel mogelijk
voorkomen, wilt u hen dus geen snoep of frisdrank meegeven in hun lunchpakket?
Gymrooster
Locatie Paepestraat - De Pals
Groep 1/2 A maandag 12.45 -13.30 uur; donderdag 13.30-14.15 uur
Groep 1/2 B maandag 13.30-14.15 uur; donderdag 12.45 -13.30 uur
groep 3 maandag 11.00-11.45 uur; donderdag 10.30-11.15 uur;
groep 4 maandag 12.45-13.30 uur; donderdag 09.30-10.15 uur;
Locatie Heilweg - De Pals
groep 7 maandag 14.00-14.45 uur, donderdag 11.15-12.00 uur;
groep 8 maandag 10.00-10.45 uur, donderdag 08.30-09.30 uur;
Wanneer de gymtijd van uw kind aan het begin of het einde van de schooltijd valt, verwachten wij uw
kind bij sporthal ‘De Pals‘ of kan het er worden opgehaald. Kinderen die in de directe omgeving van
school wonen, kunnen, indien u dat wenselijk acht, altijd met de leerkracht mee teruglopen naar
school.
Locatie Heilweg - De Nieuwhof
groep 5 dinsdag 13.15-13.55 uur, donderdag 13.15-13.55 uur;
groep 6 dinsdag 13.55-14.35 uur, donderdag 13.55-14.35 uur;
Locatie Uitterweert - De Nieuwhof
groep 3/4 dinsdag 12.00-12.35 uur vrijdag 09.15-10.00 uur;
groep 4/5 dinsdag 11.20-12.00 uur vrijdag 10.00-10.40 uur;
groep 6/7 dinsdag 10.40-11.20 uur, vrijdag 10.40-11.20 uur;
groep 7/8 dinsdag 12.35-13.15 uur, vrijdag 13.55-14.35 uur.
De kinderen van deze locaties gaan met hun leerkracht naar de Nieuwhof toe.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
Deze week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “We zijn aardig voor
elkaar”. De volgende weken werken we aan “We spelen samen” en “Gaat de bel, dan stopt het
spel”.

Agenda
17 september
23 september
25 september
5 oktober
7 oktober
12 oktober
Schoolstraat
locatie Paepestraat
16 september
21 september
locatie Heilweg
18 september
28 september
Uitterweert
16 september
28 september
30 september

Fietscontrole voor groep 4 t/m 8
start “Jantje Beton”
Volgende INFO
MI-thema “Aan tafel” – Eten en snoepen in kinderboeken
Officiële start kinderboekenweek
Kijkweek kleuterbouw

Openingsviering
Kennismaking met directeur Annemiek van der Veen voor de ouders
van kinderen uit groep 1 t/m 4 op locatie Paepestraat
Openingsviering
Kennismaking met directeur Annemiek van der Veen voor de ouders
van kinderen uit groep 5 t/m 8 op locatie Uitterweert
Openingsviering
Kennismaking met directeur Annemiek van der Veen voor de ouders
van kinderen uit groep 1 t/m 8
Feestelijke opening Speelleerlandschap; 10.30 uur -12.00 uur

