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Geachte ouders, verzorgers,
Maar liefst twee avonden achter elkaar werd er op De Brug een Kerstviering gehouden.
Woensdagavond waren de ouders en kinderen van locatie Paepestraat en Heilweg te gast op locatie
Uitterweert. Hier werd het Kerstspel “Het mooiste geschenk” opgevoerd. Ditmaal waren het niet de
kinderen die op het toneel stonden, maar de juffen en de meesters. Wat speelden zij hun rol goed en
wat zagen zij er allemaal mooi uit! De kinderen zelf maakten ook deel uit van het Kerstverhaal en
zongen de prachtige liedjes. Na de voorstelling kreeg iedereen nog iets lekkers in de sfeervol versierde
speelzaal.
Donderdagavond was het de beurt aan de ouders en kinderen van locatie Uitterweert. Het was wel
heel bijzonder dat we ditmaal over een witbesneeuwd schoolplein naar binnen konden lopen! Het
schitterende Kerstspel maakte op iedereen een diepe indruk. We zijn er elke keer weer trots op dat
het de kinderen in zo’n korte tijd lukt hun rollen te leren en er zo’n mooie voorstelling van te maken.
Al met al waren het twee Kerstvieringen waar we weer met veel plezier op kunnen terugkijken.
En nu gaan we heerlijk met elkaar genieten van de welverdiende vakantie. Het team van De Brug
wenst u hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2010 toe.
Nieuwbouw aan de Schoolstraat officieel van start
Donderdag 17 december is het officiële startsein voor de nieuwbouw van onze school aan de
Schoolstraat gegeven. Dat gebeurde op de bouwplaats zelf door het onthullen van het bord, waarbij
wethouder Piet van Egmond geholpen werd door Nils de Haan en Sophie Otter. Daarna liepen de
kinderen van groep 1 t/m 6 door de sneeuw (!) terug naar hun eigen locatie van De Brug. Van iedere
groep mochten een kind mee naar het gemeentehuis. Op het gemeentehuis was een aantal
genodigden aanwezig om toe te zien hoe de officiële bouwcontracten werden ondertekend door de
heer van Karnebeek van de gemeente en het aannemersbedrijf Zegers. Het was wel heel bijzonder
dat ook Niek, Emiel, Alyssa, Dylan, Naomi, Wouter, Nils en Sophie hun handtekening mochten zetten!
Dit exemplaar van de bestektekening komt misschien ooit nog wel eens ingelijst en al op locatie
Schoolstraat te hangen.
Ter herinnering aan het heuglijke feit dat de bouw nu echt van start is gegaan, kregen alle kinderen
van De Brug tot slot iets lekkers mee naar huis.
Onderzoek naar pengreep bij kinderen
Dit schooljaar zijn wij gestart met “Handschrift” een nieuwe methode voor het schrijfonderwijs op
onze school. In groep 4 onderzoeken we momenteel welk schrijfmateriaal wij de kinderen het beste
kunnen laten gebruiken. In dat verband komt het dus heel mooi uit dat orthopedagoog Alger van
Hagen onze school heeft benaderd om als referentiegroep mee te doen aan een onderzoek naar de
pengreep bij kinderen.
Op 7, 8 en 11 januari 2010 is Alger op school
om alle kinderen van groep 2 tot en met 8 een
stukje te laten schrijven en een foto van hun
pengreep (zie foto) te maken. Uiteindelijk
zullen wij de uitkomsten van dit onderzoek
gebruiken bij onze keuze voor het juiste
schrijfmateriaal.

Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De eerste week na de Kerstvakantie staat de afspraak “We praten met elkaar als er iets is”
centraal. De week daarna is de schoolafspraak “Wie rent hierbinnen, moet opnieuw beginnen”
aan de beurt.
Agenda
18 december t/m 3 januari
2 januari
4 januari
8 januari

Kerstvakantie
Verjaardag juf Annemiek
Weer naar school
Volgende INFO

Schoolstraat
locatie Paepestraat
5 januari

Luizencontrole

locatie Heilweg
5 januari
13 januari
14 januari

Luizencontrole
Verjaardag juf Riet
Verjaardag meester Willem Jan

Uitterweert
4 januari
7 januari

Luizencontrole
Verjaardag juf Marcia en juf Margit

