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Geachte ouders, verzorgers,
Bouwbedrijf Zegers uit Ede/Arnhem heeft in de herfstvakantie officieel de opdracht gekregen het
nieuwe gebouw voor locatie Schoolstraat te bouwen. Rond 16 november zal de sloop daadwerkelijk
van start gaan. Via de INFO zullen we u natuurlijk goed op de hoogte houden van de
bouwvorderingen.
Een dochter voor juf Marcia
Op 23 oktober is de baby van juf Marcia geboren! Het meisje heet Nika en zij maakt het uitstekend.
Wij wensen Marcia en haar man Jasper van harte geluk met de geboorte van hun tweede dochter.
MI-thema “Vervoer-Streetwise”
Op dinsdag 10 november gaat het tweede MI-thema “Vervoer-Streetwise” van start met Streetwise.
Streetwise is een project van de ANWB en is er op gericht kinderen bewust te maken van de gevaren
onderweg. Voor alle groepen zijn er activiteiten die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. De
groepen 1/2 blijven op school, maar voor de groepen 3 t/m 8 vindt het programma plaats in
Sportsplanet De Pals in 3 rondes. Wat betekent dit voor uw kind?
Locatie Uitterweert
De kinderen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 beginnen om 8.30 uur in De Pals. Wilt u uw kind dan ook
vóór 8.30 uur bij De Pals brengen? Omdat de kinderen van groep 3 en 4 in de sporthal zelf aan de
gang gaan, het verzoek om hen gymschoenen mee te laten nemen.
De groepen 7 en 8 moeten op de fiets naar De Pals komen! Ook zij worden daar om 8.30 uur
verwacht.
Locatie Paepestraat
Een deel van de groepen 3 en 4 doet mee aan de tweede ronde, die start om 10.15 uur. Het andere
deel van de groepen 3 en 4 doet mee aan de derde ronde om 13.00 uur. Zij gaan lopend naar De
Pals. Wilt u de kinderen gymschoenen meegeven?
Locatie Heilweg
Een deel van de groepen 5 en 6 doet mee aan de tweede ronde, die start om 10.15 uur. Het andere
deel van de groepen 5 en 6 doet mee aan de derde ronde om 13.00 uur. Alle kinderen gaan lopend
heen en weer naar De Pals. Door deze activiteit hebben de groepen 5 en 6 geen gym op dinsdag.
Groep 7 gaat rond 10.00 uur op de fiets naar De Pals. Groep 8 doet mee aan de derde ronde en
gaat ook op de fiets. Alle kinderen zijn op de normale tijd terug op school.
Ouders gezocht!
Juf Margit uit groep 7/8 zoekt nog een paar ouders die dinsdag 10 november met de kinderen terug
willen fietsen van de Pals naar school. De kinderen fietsen rond 10.00 uur terug.
Nieuwe secretaris gezocht voor bestuur van SCO R’IJssel
Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel is het stichtingsbestuur waar ook De Brug onder valt. In
totaal behoren tien basisscholen uit Westervoort, Duiven, Groessen en Loo tot de stichting. Het
bestuur van de stichting is dringend op zoek naar een nieuwe secretaris. Van de secretaris wordt
verwacht dat hij/zij inhoudelijk deelneemt aan de bestuursvergaderingen (ongeveer 10 avonden per
jaar) en eventuele extra vergaderingen. Administratieve ondersteuning is aanwezig.

Voor een volledige profielschets kunt u terecht bij Annemiek van der Veen, maar u kunt ook contact
opnemen met Pieter-Jan Buhler, bovenschools directeur van SCO R ‘IJssel: 0316-263544 of
buhler.rijssel@kpn-officedsl.nl
Stagiaires
Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer in bijna alle klassen studenten die op De Brug stage komen
lopen. Op de Paepestraat zijn dit Saskia Verhoeven in groep 1/2 van juf Tiny en Milou van Swaaij in
groep 4 van juf Ine en juf Lisette.
Op de Heilweg zijn dit Lonneke van Duren in groep 6 van juf Ank en juf Riet, Martin van Wissen in
groep 7 van juf Maicke en Maya Pietersma in groep 8 van meester Willem Jan en meester Sander (van
Dieren).
Op de Uitterweert loopt Justin Willemsen stage in groep 1/2 van juf Janny en juf Carin.
Wij wensen alle stagiaires een leerzame en leuke tijd op onze school!
Juf Cynthia terug
Vanaf 10 november is juf Cynthia weer terug in groep 6/7 op de Uitterweert. De afgelopen tijd
hebben we haar alweer geregeld op school gezien. Haar terugkeer betekent wel dat we afscheid
moeten nemen van juf Kitty. Hartelijk dank, juf Kitty, voor de fijne tijd die we met elkaar op de
Uitterweert hebben gehad en graag tot een volgende keer! Juf Sandra blijft voorlopig nog op
maandag in groep 6/7 werken.
Boekenpret
Elke woensdagochtend van 8.20 tot 8.40 uur kunnen alle kinderen van groep 1 en 2 van locatie
Uitterweert hun Boekenpretboek ruilen. Als er kleuters zijn die geen gele Boekenprettas meer hebben
dan zijn er op school nieuwe tassen te verkrijgen.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “We helpen elkaar”.
De week daarna staat de afspraak “Zeg ik stop, hou dan op” centraal.

Agenda
10 – 27 november
26 november
27 november
30 november
1 december
4 december
7 en 8 december

MI-thema “Vervoer-Streetwise”
Inloopavond van 18.00 tot 19.00 uur
Groep 1 t/ 4 vrij
Pietenmiddag groep 1 t/m 4
Rapporten mee naar huis
Sinterklaas op school
10 minutengesprekken groep 1 t/m 8

Schoolstraat
locatie Paepestraat
10 november
19 november

Luizencontrole
Surpriseavond groep 1 t/m 4

locatie Heilweg
10 november
2 december

Luizencontrole
Verjaardag juf Maicke

Uitterweert
12 november
19 november

Verjaardag juf Rina
Surpriseavond groep 1 t/m 5

