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Geachte ouders, verzorgers,
Wat hebben we weer een leuk en gezellig Sinterklaasfeest op school gevierd! Al dagenlang kon
iedereen genieten van de mooi versierde gangen en lokalen en van de surprises die er stuk voor stuk
schitterend uitzagen. Op de dag dat Sinterklaas op school kwam dreigde er even van alles mis te
gaan. Op de Paepestraat moesten de kinderen lang wachten op de komst van de Sint, want hij was
per vergissing naar de Schoolstraat gegaan, en ja, daar is nu even geen school meer te vinden…!
Op de Uitterweert klom een Zwarte Piet heel stoer op het dak van de fietsenstalling, maar toen hij
naar beneden wilde komen, durfde hij er niet meer af. Gelukkig schoot de brandweer te hulp en met
een echte ladderwagen werd de bange Piet van het dak gehaald. Daarna kon het feest pas goed
beginnen! Gelukkig wist de Sint ook nog tijd te vinden om even naar de Heilweg komen. Kortom, er
werd weer erg genoten door groot en klein!
Uitnodiging 10-minutengesprek
Vandaag en morgen staan de 10-minutengesprekken op het programma. Ouders hebben hiervoor
vorige week een uitnodiging ontvangen met daarop de dag en het tijdstip waarop u verwacht wordt.
Kerstviering
Dit jaar vinden wordt de Kerstviering voor alle kinderen en hun ouders van De Brug gehouden op
locatie Uitterweert. Op woensdag 16 december worden de gezinnen met kinderen op de Paepestraat
en de Heilweg verwacht. Donderdag 17 december is de Kerstviering voor de kinderen en hun ouders
van de Uitterweert op hun eigen locatie. De uitnodiging voor de Kerstviering met daarop de
aanvangstijd vindt u bij deze INFO of wordt morgen uitgedeeld. Wij wensen iedereen alvast een hele
mooie viering toe.
Stopverbod locatie Uitterweert
Op de inloopavond van het MI-thema ”Vervoer” was er voor kinderen en ouders een prijsvraag. In alle
groepen hingen verkeersborden; het was de bedoeling de betekenis van deze borden op te schrijven.
Van de meeste borden werd de goede betekenis gegeven, het was duidelijk dat iedereen er veel van
af wist.
Het verkeersbord dat bij juf Cynthia in de klas hing, werd door weinig mensen goed
geraden. Dit bord is een verbod om met de auto stil te staan en staat ook bij onze
school.
Omdat we de laatste tijd toch merken dat dit verbod genegeerd wordt, willen we u
hier nogmaals op wijzen. We willen graag dat de verkeersituatie voor de kinderen
zo veilig en overzichtelijk mogelijk is. Wij willen u dus opnieuw dringend vragen
rekening te houden met de veiligheid van de kinderen. Wilt u dus uw auto niet in de
straat voor onze school laten stoppen om uw kind(eren) uit te laten stappen? Dit levert
namelijk gevaarlijke situaties op.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking, ook namens de kinderen.
Ouderhulp tussen de middag
Op locatie Uitterweert zijn we nog steeds op zoek naar ouders die tussen de middag willen helpen bij
het eten. U kunt uw naam, per dag, invullen op een lijst in de kleuterhal. De tijd is van 12.00 uur tot
12.45 uur.

Sjuul en Herman in de kraan
Heeft u gezien hoe Sjuul Huuskes en Herman van den Oord samen met een kraanmachinist een paar
vloerpanelen uit de school aan de Schoolstraat optilden? Dit tafereel is te zien op een paar foto’s in de
Westervoort Post van afgelopen week. De kinderen van groep 1 t/m 5 van locatie Paepestraat en
Heilweg mochten namelijk op het bouwterrein komen kijken hoe het met de sloop van de oude school
gaat. Zij keken hun ogen uit naar de zware kranen die met hun grote grijpers hele stukken muur en
vloer uit de grond trokken. Wij danken sloopbedrijf Harten en bouwbedrijf Zegers nogmaals hartelijk
voor de manier waarop de kinderen werden begeleid.
Tuinwerkgroep Uitterweert
Het zou fijn zijn als er nog meer ouders zijn die willen meehelpen in de tuinwerkgroep van locatie
Uitterweert. Het is de bedoeling om op donderdagmiddag of vrijdagmiddag met een groepje kinderen
in de tuin te werken. Ouders kunnen zich opgeven bij juf Carin.
Tuingereedschap
Meneer Rinus is de laatste weken druk in de weer om alle bladeren op het schoolplein bij elkaar te
vegen. Hij zou zeer geholpen zijn met wat aanvullend tuingereedschap. Heeft u nog een ongebruikte
schop of hark staan? U kunt de spullen op een van de drie locaties afgeven. Namens meneer Rinus
alvast hartelijk dank!
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
Deze week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “Gaat de bel, dan stopt het
spel”. De week daarna staat de afspraak “We zijn zuinig op elkaars spullen” centraal.
Agenda
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3 januari
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