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Geachte ouders, verzorgers,
De eerste schoolweken van het nieuwe schooljaar zitten er op. Ook op onze tijdelijke locaties is
iedereen inmiddels gewend. Toch is het natuurlijk fijn om een weekje vakantie te hebben. Op de
eerste dag van de vakantie (zaterdag 24 oktober) is het gratis museumdag in de provincie Gelderland.
Bijna alle Gelderse musea zijn dan gratis toegankelijk voor kinderen, ouders, oma’s en opa’s, kortom
voor iedereen. Speciaal voor kinderen worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd. U kunt voor
verdere informatie terecht op www.gratismuseumdag.nl.
Wij wensen u een gezellige herfstvakantie en zien iedereen weer graag terug op maandag 2
november.
Adreswijzigingen doorgeven!
Het is uiteraard van groot belang dat wij u als ouders of verzorgers ten alle tijden kunnen bereiken.
Daarom vragen wij u met nadruk wijzigingen van adres en telefoonnummers (van beide ouders) zo
spoedig mogelijk aan ons via a.buurman@bsdebrug.nl door te geven.
Op rolletjes: 2e MI-thema "Vervoer-Streetwise"
Van 9 november t/m 26 november is ons 2e MI-thema "Verkeer". Om het geheel nog meer op
rolletjes te laten lopen, zou het geweldig zijn wanneer ouders naar school willen komen in een
bijzonder voertuig. Denk bijvoorbeeld aan een brandweerauto, politieauto, lesauto, tractor,
vrachtwagen ...
Voelt u zich geroepen en u wilt hiervoor tijd vrijmaken, laat het dan weten aan de leerkracht van uw
zoon/dochter, met vermelding van het type voertuig en uw voorkeursdag(en).
Alvast bedankt!
Jantje Beton Actie
Het is ook dit jaar gelukt! Wij hebben met elkaar weer een fantastisch bedrag verdiend! De kinderen
van beide locaties hebben samen maar liefst voor € 3.648 loten verkocht. De helft van dit bedrag is,
zoals bekend, bestemd voor Jantje Beton. Jantje Beton kan met dit bedrag vast weer veel kinderen
blij maken. De andere helft van het geld is bestemd voor onze school. Alle groepen hebben tijdens de
kinderboekenweek daarvan een aantal prachtige leesboeken aan kunnen schaffen.
Medezeggenschapsraad
Na vele jaren actief te zijn geweest in de MR heeft juf Cynthia afscheid genomen van de MR. Via deze
weg willen wij Cynthia nogmaals bedanken voor haar jarenlange inzet voor de MR. De plek binnen de
personeelsgeleding van de MR is overgenomen door juf Maaike. Maaike Molenaar is leerkracht van
groep 1/2 B op locatie Uitterweert. Voor de zomer meldden wij u al dat José Krechting de ouders van
De Brug zal vertegenwoordigen op bovenschools niveau in de GMR. Hiermee is zowel de MR als de
GMR van De Brug weer voltallig. In de schoolgids vindt u een overzicht van de (G)MR-leden.
Kinderen uiterlijk om 8.30 uur op school (8.45 uur op de Heilweg)
De inloop is een mooi begin van de schooldag en dat willen we graag zo houden. Daarom wijzen wij u
er nogmaals op dat alle kinderen van groep 1 t/m 8 uiterlijk om 8.30 uur op school moeten zijn.
Alleen de kinderen van groep 5 t/m 8 die nu op de Heilweg zitten, beginnen om 8.45 uur maar zij
werken dan ook een kwartiertje langer door.

Voor de zekerheid zetten we de belangrijkste afspraken over de inloop nog even voor u op een rijtje
(waarbij de tijden op de Heilweg allemaal 15 minuten later zijn):
?? De inloop begint voor alle groepen om 8.20 uur en duurt tot 8.40 uur.
?? De kinderen kunnen zelf kiezen uit het aanbod dat klaarstaat.
?? Ouders/verzorgers kunnen even mee naar binnen om te kijken waar hun kind mee bezig is of
samen met hun kind iets te doen.
?? Wanneer u kort iets door wilt geven aan de leerkracht van uw kind, kan dat in de
kleutergroepen uiterlijk tot 8.40 uur en in de groepen 3 t/m 8 uiterlijk tot 8.30 uur.
?? Om 8.30 uur beginnen de leerkrachten van groep 3 t/m 8 met werken aan de instructietafel.
Het is de bedoeling dat ouders dan het lokaal verlaten, tenzij ze tot uiterlijk 8.40 uur gericht
met hun kind aan het werk zijn.
?? In de kleutergroepen beginnen de leerkrachten om 8.40 uur met de kleine kring. Het is de
bedoeling dat alle ouders dan het lokaal hebben verlaten.
?? Wanneer u nog even met andere ouders wilt praten, kunt u dat rustig in de hal of buiten
doen.
Typecursus
Regelmatig krijgen wij van allerlei bedrijven informatie toegestuurd over typecursussen voor kinderen.
Op school doen wij hier niet actief aan mee. Wilt u uw kind uit bijvoorbeeld groep 7 of 8 een
typecursus laten volgen, dan kunt u via internet informatie vinden.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
In de week na de herfstvakantie wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “In de
klas en in de hal, zachtjes praten overal”. De week daarna staat de afspraak “We helpen
elkaar” centraal.
Agenda
26 - 30 oktober
6 november
9 – 27 november
26 november
27 november

Herfstvakantie
Volgende INFO
MI-thema “Verkeer-Streetwise”
Inloopavond van 18.00-19.00 uur
Groep 1 t/m 4 vrij

Schoolstraat
locatie Paepestraat
3 november
19 november

Luizencontrole
Surpriseavond

locatie Heilweg
3 november

Luizencontrole

Uitterweert
2 november
4 november
12 november
19 november

Luizencontrole
Spelletjesochtend
verjaardag juf Rina
Surpriseavond

