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Geachte ouders, verzorgers,
Heeft u uw kind(eren) al druk in de weer gezien met beschilderde borden of zelfgebakken
pannenkoeken? Ons eerste MI-Thema “Aan Tafel! Eten en snoepen in kinderboeken” is in ieder geval
volop aan de gang. Kijkt u eens in de klas van uw zoon of dochter en u zult zeker genieten (of
griezelen .…)!
Speelleerlandschap geopend
Op 30 september jl. is het Speelleerlandschap op de Uitterweert officieel geopend. Tegen half elf
verzamelden de kinderen van De Brug, peuterspeelzaal De Kleurdoos en kinderdagverblijf De
Kangoeroe zich in en rond het openluchttheater. Samen met een heleboel ouders, leerkrachten en
andere betrokkenen keek iedereen toe hoe wethouder Piet van Egmond op stelten liep, in de
voetbalkooi penalty’s nam en een partijtje pingpong speelde. Met het hijsen van de vlag werd het
officiële gedeelte afgesloten. Toen was het de beurt aan de kinderen die in groepjes alles konden
uitproberen. Ondanks de regen werd het een waar feest!
Ook voor ouders van kinderen op locatie Schoolstraat is het de moeite waard eens een kijkje te gaan
nemen op de Uitterweert. Het is immers de bedoeling dat een dergelijk Speelleerlandschap ook bij de
nieuwe school wordt gerealiseerd.
Ouderraad en Activiteitencomissies
Ook dit schooljaar hebben zich weer verschillende ouders aangemeld bij de Activiteitencommissie van
een van onze locaties. De hulp van ouders bij bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest of Carnaval is immers
onmisbaar.
Ook het dagelijks bestuur van de Ouderraad is weer compleet, nu Miranda Verfuurden het
penningmeesterschap op zich heeft genomen.
We wensen alle ouders veel plezier bij hun activiteiten op De Brug!
Kijkweek groepen 1 en 2
Voor de ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 is er de komende week (12 t/m 16 oktober)
gelegenheid om een ochtend mee te doen in de groep van hun kind. Op deze manier kunt u van heel
dichtbij meemaken hoe er gewerkt wordt in de kleutergroepen. Op de deuren van de lokalen hangt
een intekenlijst waarop u kunt invullen welke ochtend u wilt komen kijken. Graag tot ziens!
Maandag 19 oktober
Op maandag 19 oktober heeft het hele team van De Brug een studiedag. Dit betekent dat alle
kinderen op die dag vrij zijn.
Fiets voor juf Maicke op locatie Heilweg
In de vorige INFO vroegen we om een fiets zodat juf Maicke mee kan fietsen naar de gymles.
Inmiddels staat er een prachtig exemplaar op de Heilweg klaar. We zijn de gever erg dankbaar!
Halvieringen
Ieder jaar zijn er halvieringen voor de verschillende groepen. Bij deze halvieringen laten de kinderen
op verschillende manieren zien waar ze zoal mee bezig zijn in de klas. Bij een optreden is het
natuurlijk altijd leuk om (veel) publiek te hebben. We willen u dan ook van harte uitnodigen om bij de

halviering van uw zoon of dochter aanwezig te zijn. Ook oma’s, opa’s en tantes en andere
belangstellenden zijn dan van harte welkom. Schrijft u de volgende data op uw kalender!
Halvieringen op locatie Schoolstraat
De halvieringen voor de groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdag 23 oktober van 11.00 tot 12.00 uur, op
donderdag 28 januari van 13.45 tot 14.45 uur, op donderdag 4 maart van 13.45 tot 14.45 uur, op
woensdag 26 mei van 11.00 tot 12.00 uur en op donderdag 8 juli van 13.45 tot 14.45 uur.
De eerste halviering voor de groepen 5 t/m 8 vindt plaats op donderdag 22 oktober. De andere
halvieringen voor de groepen 5 t/m 8 zijn nog niet allemaal bekend.
Halvieringen op locatie Uitterweert
De halvieringen voor de groepen 1/2 zijn op donderdag 22 oktober, dinsdag 1 december, dinsdag 9
februari, donderdag 8 april en donderdag 24 juni van 13.45 uur tot 14.30 uur.
De halvieringen voor groep 3/4/5 zijn op donderdag 22 oktober van 13.45 uur tot 14.30 uur,
woensdag 25 november van 11.00 uur tot 11.55 uur, donderdag 18 maart van 14.00 uur tot 14.45
uur en op dinsdag 15 juni van 11.15 uur tot 12.00 uur.
De halvieringen voor groep 6/7/8 zijn op vrijdag 23 oktober, vrijdag 27 november, vrijdag 12 maart en
op donderdag 29 april en beginnen telkens om 14.00 uur.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “Wie rent hier
binnen, moet opnieuw beginnen”. De week daarna staat de afspraak “We luisteren naar
elkaar” centraal.

Agenda
5 - 23 oktober
12 – 16 oktober
19 oktober
23 oktober
26 – 30 oktober

MI-thema “Aan tafel” – Eten en snoepen in kinderboeken
Kijkweek in de groepen 1/2
Groep 1 t/m 8 vrij
Volgende INFO
Herfstvakantie

Schoolstraat
locatie Paepestraat
23 oktober

Halviering groep 1 t/m 4 van 11.00 tot 12.00 uur

locatie Heilweg
21 oktober
22 oktober
Uitterweert
17 oktober
18 oktober
22 oktober
23 oktober

Verjaardag meester Sander (van Dieren)
Halviering groep 5 en 6 van 13.00 tot 13.45 uur
Halviering groep 7 en 8 van 14. 00 tot 14.45 uur
verjaardag Hatice
verjaardag Bep
Halviering groep 1 t/m 5 van 13.45 tot 15.30 uur
Halviering groep 6 t/m 8 vanaf 14.00 uur

