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Geachte ouders, verzorgers,
Dringende oproep!
Net als elders in het land is ook op de De Brug de hoofdluis weer bij verschillende kinderen waargenomen. Dit probleem duikt ieder jaar vooral na de zomervakantie op en heeft niets te maken met
een minder goede hygiëne. Sterker nog, de luizen houden juist van schone haren! Omdat de hoofdluis
op alle locaties van onze school is gezien, vragen wij u nogmaals met klem het haar van uw
kind(eren) en alle anderen in uw gezin goed te controleren en minstens éénmaal per 14 dagen,
maar liever nog éénmaal per week het haar met de netenkam te kammen. Vooral dit
regelmatig kammen is erg belangrijk!
Is er in de klas van uw kind hoofdluis gezien, dan bent u hierover al per brief geïnformeerd. Hierin
staat precies aangegeven wat u kunt doen om hoofdluizen te voorkomen of te bestrijden. Mocht u bij
uw kind(eren) thuis luizen vinden, wilt u dit dan zo snel mogelijk bij de leerkracht melden?
Bij deze INFO geven wij nogmaals informatie mee over de behandeling van hoofdluis.
Ouderhulpbrieven
Gelijktijdig met de eerste INFO van dit schooljaar heeft u een brief ontvangen waarop wij u vragen
om verschillende gegevens in te vullen. Het is vooral belangrijk dat wij de juiste noodadressen en telefoonnummer(s) hebben, zodat wij u kunnen bereiken indien er onder schooltijd iets met uw kind
gebeurt. Wilt u daarom allemaal deze brief zo spoedig mogelijk inleveren bij de leerkracht van uw
jongste kind?
Fietscontroledag groep 4 t/m 8
Vorige week zijn de fietsen van de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 weer gecontroleerd door onze
verkeersouders Ruud Burgers en Jaap Kroon en enkele Westervoortse fietsenmakers. De actie is
vooral bedoeld om de aandacht te vestigen op goed werkende verlichting in relatie tot de veiligheid
van uw kind. Als er iets aan de fiets mankeerde, heeft uw kind een controlekaart meegekregen. Met
deze kaart kunt u – als u dat wilt – naar één van de plaatselijke fietsenmakers om de fiets te laten
repareren.
Jaarvergadering OR en groepsinformatieavond
Tijdens de Jaarvergadering van de Ouderraad (OR) wordt verantwoording afgelegd over de
activiteiten van het afgelopen jaar en over de besteding van onder meer de ouderbijdrage. Ook kunt u
dan gemakkelijk ideeën aandragen voor nieuwe initiatieven of andere opmerkingen maken. De
groepsinformatieavond is dé gelegenheid om te horen wat uw kind het komende jaar allemaal gaat
doen en wat de afspraken in de klas zijn. Al met al een belangrijke avond dus, waarbij wij altijd hopen
veel ouders te ontmoeten.
Afgelopen maandag vond de jaarvergadering en groepsinformatieavond op locatie Paepestraat plaats.
Aanstaande maandag 28 september is het de beurt aan beide andere locaties. Om 19.30 uur
beginnen we met de jaarvergadering van de OR op locatie Uitterweert. Ook is er dan gelegenheid
kennis te maken met directeur Annemiek van der Veen. Aansluitend is er een groepsinformatieavond
voor de groepen 3 t/m 8 van locatie Uitterweert. De groepsinformatieavond voor de groepen 5 t/m 8
van locatie Heilweg is na de jaarvergadering van de OR op locatie Heilweg zelf. Beide locaties liggen
maar een paar minuten lopen van elkaar.
Feestelijke opening Speelleerlandschap locatie Uitterweert
Zoals in de vorige INFO werd vermeld wordt op woensdag 30 september 2009 het Speelleerlandschap
op locatie Uitterweert feestelijk geopend. Dit vindt plaats van 10.30 uur tot 12.00 uur. Samen met de
kinderen van peuterspeelzaal de Kleurdoos en van kinderdagverblijf de Kangoeroe kijken we wat er

allemaal te doen is rondom ons schoolgebouw. We starten met een officieel gedeelte waarbij onder
anderen wethouder Van Egmond 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.
Jantje Beton Actie
Evenals voorgaande jaren doen we ook nu weer mee aan de landelijke lotenverkoopactie van Jantje
Beton. De actie is op woensdag 23 september gestart en duurt tot en met woensdag 30 september.
We vragen aan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 of ze willen proberen de loten van één
boekje te verkopen, meer mag natuurlijk ook. De kinderen krijgen hierover uitleg van hun leerkracht.
We kunnen ons voorstellen dat er kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zijn die ook graag mee willen
doen. Dat kan natuurlijk! Wij vragen u als ouder dan het lotenboekje bij de groepsleerkracht op te
halen. Alle kinderen kunnen geheel vrijwillig meedoen. Wij hopen natuurlijk wel dat er veel
loten verkocht zullen worden. Van de opbrengst van vorig jaar schaffen we tijdens de
kinderboekenweek voor alle groepen op onze school nieuwe boeken voor de klassenbibliotheek aan.
25-jarig jubileum
Vorige week vierde Willem Jan het heugelijke feit dat hij precies 25 jaar in dienst is van onze stichting.
Een respectabel aantal jaren, waarvan wij hopen dat er nog vele zullen volgen. Namens het bestuur
kreeg Willem Jan een mooie bos bloemen met een envelop uitgereikt. Nogmaals van harte
gefeliciteerd, Willem Jan!
Fiets gevraagd!
De kinderen van groep 7 en 8 op locatie Heilweg gaan met de fiets naar de gym in “De Pals”. Juf
Maicke woont echter in Arnhem en komt met de auto naar school. Wie heeft er voor haar een (oude)
fiets staan die toch niet meer gebruikt wordt? Opknappen is geen probleem. Kunt u haar aan een fiets
helpen? Neemt u dan even contact op met Maicke op de Heilweg. Veel dank bij voorbaat!
Stand van zaken nieuwbouw locatie Schoolstraat
Na de verhuizing naar de tijdelijke locaties, is het gebouw aan de Schoolstraat in het begin van de
zomervakantie overgedragen aan de gemeente. Op 21 september heeft de raad het bestemmingsplan
voor de nieuwbouw van De Brug op locatie Schoolstraat ongewijzigd vastgesteld. Tegen het ontwerp
was één zienswijze ingediend. Dit heeft geen aanleiding gegeven het plan te wijzigen. Er kan nu een
sloop- en bouwvergunning verleend worden. Inmiddels heeft de aanbesteding al plaatsgevonden.
Voordat met de sloop begonnen kan worden, moet eerst asbest uit het gebouw verwijderd en zullen
in de omgeving vooropnames gemaakt worden. We schatten in dat eind oktober / begin november
met de sloop gestart kan worden. Volgens de huidige planning wordt de nieuwe school in het najaar
van 2010 opgeleverd. Volgende week komt er weer een nieuwsbrief van de gemeente uit over
nieuwbouw op basisschool de Brug. Deze nieuwsbrief kunt u ook lezen op de website van de
gemeente www.westervoort.nl
Kinderboekenweek
Van 7 t/m 18 oktober is het weer Kinderboekenweek. Er zijn dan allerlei leuke acties om het lezen
door uw kind(eren) extra te stimuleren. Ter afsluiting van de Kinderboekenweek wordt op zondag 18
oktober een flitsende voorstelling gegeven met veel muziek, verhalen en raps over de boeken van
Mees Kees. De voorstelling is bij het CCOG in Duiven en begint om 14.00 uur. De kosten zijn € 2,50
per persoon.
MI-themaweek: Aan Tafel! Eten en snoepen in kinderboeken
Onze eerste MI-Themaweek begint op 5 oktober. Het onderwerp sluit aan bij het thema van de
Kinderboekenweek en gaat over eten en snoepen in kinderboeken. Het belooft een smakelijke tijd te
worden op De Brug!
Onderwijsgids Voortgezet Onderwijs
Deze gids van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is bestemd voor ouders van
leerlingen van groep 7 en/of 8 en geeft beknopte informatie over het voortgezet onderwijs. De gids
wordt niet langer op papier uitgegeven, maar is te downloaden via: www.minocw.nl/onderwijs/vogids.

Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
Volgende week werken we aan “We zijn zuinig op elkaars spullen”. De week daarna is de
schoolafspraak “We praten met elkaar als er iets is”.
Agenda
23 t/m 30 september
28 september
5 oktober
7 t/m 18 oktober
9 oktober
12 oktober t/m 16 oktober
19 oktober

Actie “Jantje Beton”
Jaarvergadering OR en groepsinformatieavond
Start MI-thema “Aan Tafel! - Eten en snoepen in kinderboeken”
Kinderboekenweek
Volgende INFO
Kijkweek kleuterbouw
Groep 1 t/m 8 vrij – studiedag team

Schoolstraat
locatie Paepestraat
23 oktober

Halviering groep 1 t/m 4; aanvang 11.00 uur

locatie Heilweg
28 september
21 oktober
22 oktober

Jaarvergadering Ouderraad op locatie Uitterweert en
groepsinformatieavond (groep 5 t/m 8) op locatie Heilweg
Verjaardag meester Sander van Dieren
Halviering groep 5 en 6; 13.00-13.45 uur
Halviering groep 7 en 8; 14.00-14.45 uur

Uitterweert
28
30
18
22
23

september
september
oktober
oktober
oktober

Jaarvergadering Ouderraad en Groepsinformatieavond (groep 3 t/m 8)
Feestelijke opening Speelleerlandschap van 10.30 tot 12.00 uur
Verjaardag Bep
Halviering groep 1/2, 3, 4 en 5; 13.45 tot 15.30 uur
Halviering groep 6, 7 en 8; aanvang 14.00 uur

