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Geachte ouders, verzorgers,
Sinds een paar dagen is Sinterklaas weer in het land! In alle groepen worden Sinterklaasliedjes
geoefend, worden er mooie tekeningen of knutselwerkjes gemaakt en vooral in de hoogste groepen
wordt er heel geheimzinnig gedaan….! Tijdens de surpriseavond van 19 november hebben veel ouders
meegeholpen om de school te versieren voor het Sinterklaasfeest. Het ziet er weer fantastisch uit!
Iedereen die heeft meegeholpen willen we hiervoor natuurlijk hartelijk bedanken.
Maandag 30 november worden de kinderen van groep 1 t/m 4 tijdens de Pietenmiddag geleidelijk
omgetoverd tot heuse hulppietjes. Ook op deze middag is de hulp van ouders bijzonder welkom.
Op vrijdag 4 december is het dan eindelijk zover en zal Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek
brengen aan de kinderen. We verheugen ons er nu al op!
Uitnodiging 10-minutengesprek
Dinsdag 1 december krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het eerste rapport van dit schooljaar mee
naar huis. De 10-minutengesprekken staan gepland op maandag 7 december en dinsdag 8 december.
Een uitnodiging voor dit gesprek ontvangt u samen met deze INFO. In verband met de planning van
de avonden willen wij u vragen de antwoordstrook op deze uitnodiging zo snel mogelijk mee terug te
geven naar school.
Afwezigheid kernteam
Op maandag 23 november zijn de kernteamleden (Anneke, Carin en Annemiek) vanwege een
studiedag niet op De Brug aanwezig.
Wijziging datum Kerstviering locatie Paepestraat en Heilweg
Op verzoek van ouders wordt dit jaar de Kerstviering van de locaties Paepestraat en Heilweg toch
gezamenlijk met de ouders gevierd. Deze gezamenlijke viering vindt plaats op de Uitterweert. Omdat
de Kerstviering van locatie Uitterweert wordt gehouden op donderdag 17 december, wordt de
Kerstviering van de locaties Paepestraat en Heilweg een dag vervroegd naar woensdag 16 december.
Zoals u van ons gewend bent, worden er in verband met het leerlingenaantal en de beperkte ruimte
weer twee vieringen verzorgd. U ontvangt hierover op een ander moment nog exacte informatie. Wilt
u deze wijziging alvast in uw agenda noteren?
Voorleeswedstrijd
Donderdagmiddag 12 november hebben Wendie, Tim en Jos uit groep 7 en Maarten, Wouter en
Damian uit groep 8 meegedaan aan de voorronde van de voorleeswedstrijd op locatie Heilweg. Op
locatie Uitterweert deden Lian, Daphne en Dj uit groep 7 mee met de wedstrijd en Anne, Robin en
Annemiek uit groep 8.
Op beide locaties was het een zeer spannende wedstrijd, maar het is de jury uiteindelijk toch gelukt
om een winnaar bekend te maken. Dit betekent dat Wouter Schuiermanni en Annemiek van Hoorn
doorgaan naar de volgende ronde tijdens de Nationale voorleeswedstrijd in Gelderland. Veel succes
alvast allebei!
Spelletjesplezier kleuterbouw en (op locatie Paepestraat) groep 3
Op dinsdagmiddag 1 december wordt op locatie Paepestraat een spelletjesmiddag georganiseerd. De
kinderen van groep 8 van locatie Heilweg gaan naar de kleuters en de kinderen van groep 3 op locatie
Paepestraat om hen te begeleiden bij de spelletjes. Willen de ouders van de groepen 1 t/m 3 er aan
denken om die dinsdag hun kinderen een leuk gezelschapsspel mee te geven?
Op locatie Uitterweert verzorgen een aantal ouders op woensdagochtend 2 december een
spelletjesochtend voor de groepen 1/2. Veel plezier allemaal!

Veiligheidstraining fietsers en vrachtwagens bovenbouw
Vanmiddag hebben alle kinderen van De Brug uit de bovenbouw een veiligheidstraining gehad over
het gevaar van de "dode hoek" bij vrachtwagens. Op initiatief van Frank Mathijssen, vader van Nikki
uit groep 5 locatie Heilweg en samen met collega Harrie Stevens, vader van Koen en Sanne uit groep
7 en 5 locatie Heilweg en nog een collega kregen de kinderen een duidelijke uitleg over de dode hoek
bij vrachtwagens en hoe zij als fietsers daarmee om kunnen/moeten gaan. Dit actuele onderwerp past
natuurlijk heel goed binnen ons MI-thema "Vervoer". Eerst werd aan de kinderen via een presentatie
op het digibord een stukje theorie uitgelegd. Daarna mochten de kinderen naar buiten om bij de twee
vrachtwagens die bij de Uitterweert stonden in het echt te zien wat de "dode hoek" in de praktijk
betekent. Zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten was het een erg zinvolle training.
Frank, Harrie en Harbers Volvo Trucks hartelijk bedankt voor deze leuke en vooral leerzame middag.
Mexicaanse griep/Nieuwe Influenza A
Hoewel het aantal kinderen dat de Mexicaanse griep heeft, tot dusver gelukkig meevalt, willen wij u
nogmaals wijzen op twee belangrijke afspraken:
- Kinderen die griep hebben moeten thuis blijven. De gemiddelde ziekteduur is zeven dagen,
houd uw kind dus 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.
De ziekteverschijnselen zijn: koorts hoger of gelijk aan 38 graden èn luchtwegproblemen, zoals
hoesten, neusverkoudheid en keelpijn. Ook komt algehele malaise, hoofdpijn, spierpijn en moeheid
voor.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “We zijn aardig voor
elkaar”. De week daarna staat de afspraak “We spelen samen” centraal.
Agenda
tot 27 november
27 november
30 november
1 december
4 december
7 december
7 en 8 december
18 december

MI-thema “Vervoer-Streetwise”
Groep 1 t/m 4 vrij
Pietenmiddag groep 1 t/m 4
Rapporten mee naar huis
Sinterklaas op school
Volgende INFO
10-minutengesprekken
Start Kerstvakantie vanaf 12.00 uur

Schoolstraat
locatie Paepestraat
26 november
1 december
16 december

Inloopavond van 17.30 tot 18.30 uur
Spelletjesmiddag groep 1/2 en 3
Kerstviering

locatie Heilweg
26 november
2 december
16 december

Inloopavond van 18.30 tot 19.30 uur
verjaardag juf Maicke
Kerstviering

Uitterweert
25 november
26 november
27 november
1 december
2 december
17 december

Halviering groep 3, 4 en 5 van 11.00 tot 11.55 uur
Inloopavond van 18.00 tot 19.00 uur
Halviering groep 6, 7 en 8 van 14.00 tot 14.40 uur
Halviering groep 1/2 van 13.45 tot 14.30 uur
Spelletjesochtend groep 1/2
Kerstviering

