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Geachte ouders, verzorgers,
Deze en volgende week worden er bij de kinderen in de groepen 2 t/m 8 toetsen afgenomen. Bij onze
jongste leerlingen gaat het om de taalontwikkeling en de vaardigheden op het gebied van het
ordenen. Bij de kinderen in de hogere groepen wordt gekeken naar de vorderingen bij lezen, spellen
en rekenen en (vanaf groep 4) begrijpend lezen. De resultaten van de toetsen geven de leerkrachten
een goed inzicht in de vorderingen die de kinderen in de eerste helft van het schooljaar hebben
gemaakt en hoe ze hen verder kunnen begeleiden. Voor de kinderen van groep 8 komt het echte werk
er aan op 2 t/m 4 februari met de Cito eindtoets. Net als vorig jaar hopen we natuurlijk weer op een
mooi resultaat. We wensen alle kinderen heel veel succes!
Schoolschaakkampioenschap 2008
Ook dit jaar wordt het Schoolschaakkampioenschap van Westervoort georganiseerd door de
Schaakvereniging Westervoort. Het toernooi is voor ALLE kinderen gratis toegankelijk. Kinderen die
meedoen worden op zaterdag 6 februari tussen 9.15 en 9.30 uur verwacht op basisschool de
Flierefluiter. Zij hebben zich via hun leerkracht aangemeld. Zijn er kinderen die toch nog willen
meedoen, neem dan contact op met Maarten Mol: 06 41823876.
We wensen de deelnemers en de organisatie veel plezier!
Honden op het schoolplein
Graag willen we u attenderen op een aantal afspraken die we hebben over het gebruik van ons
schoolplein. Uiteraard is de bedoeling van deze afspraken om het schoolplein voor de kinderen veilig
en overzichtelijk te maken.
Zo is het bijvoorbeeld verboden om met honden op ons schoolplein te komen. Niet alleen vanwege de
hygiëne, maar ook omdat sommige kinderen bang zijn voor honden en dan moeite hebben het
schoolplein op te komen. We vragen u dan ook dringend om uw hond buiten het hek te laten wachten
en niet mee te nemen het schoolplein op.
Ook mag er niet gefietst worden op ons schoolplein. We vragen dus zowel kinderen als ouders vóór
het schoolplein van de fiets af te stappen.
Ouders gevraagd voor de jaarlijkse sportdag
De sportdagcommissie is al weer druk bezig met de voorbereiding van de jaarlijkse sport- en speldag
voor alle Westervoortse basisscholen. Dit jaar zal dit leuke evenement op 28 mei plaatsvinden.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 hebben een brief van deze commissie meegekregen waarin
gevraagd wordt naar ouders die tijdens de sportdag kinderen willen begeleiden of als scheidsrechter
willen meedoen. Het zou fijn zijn wanneer komende week alle aanmeldingen binnen zijn. Op een later
tijdstip zal aan de ouders medewerking worden gevraagd voor de begeleiding van groep 1 t/m 4.
Bezoek aan het Groenhorst College
In het kader van de voorbereiding op hun definitieve schoolkeuze zullen de leerlingen van groep 8 van
beide locaties op vrijdag 29 januari een bezoek brengen aan het Groenhorst College in Velp. De
kinderen worden met een bus opgehaald en teruggebracht. De bus is er rond 12.00 uur, de
rondleiding is van 12.30 uur tot 14.30 uur en rond 15.00 uur zijn de leerlingen weer op school terug.

Carnaval
Op vrijdag 12 februari barst het carnaval los op basisschool De Brug. Op locatie Schoolstraat wordt
dan het Snaterfestival gehouden en op locatie Uitterweert het Gakkenfestival. De kinderen kunnen
elkaar tijdens het feest verrassen met leuke playbackacts. Dit betekent natuurlijk wel dat ze daar nu al
vast voor kunnen gaan oefenen. Het zou leuk zijn wanneer er vooral carnavalsnummers worden
gekozen. Het oefenen voor deze acts gebeurt in de eerste plaats bij de kinderen thuis. Nadat bij de
voorrondes duidelijk is geworden welke acts gaan optreden op het festival, kan er nog op school
worden geoefend. We wensen de kinderen alvast veel succes en plezier toe met het oefenen. Voor
vragen kunt u terecht bij juf Tiny, meester Sander, juf Janny, juf Maaike en juf Cynthia.
Tuinwerkgroep Uitterweert
Ook al is de sneeuw nog niet eens overal weggesmolten, toch staat het voorjaar al weer (bijna) voor
de deur. Dan komt weer de tijd om te werken in de schooltuin van de Uitterweert. De kinderen zullen
zoals gebruikelijk op donderdagmiddag en vrijdagmiddag helpen om de tuin er vrolijk en netjes uit te
laten zien. Zij doen dit onder begeleiding van ouders. Elke week is er een groepje van ongeveer zes
kinderen, samen met een ouder uit de tuinwerkgroep, aan het werk in onze schooltuin. Er wordt dan
onkruid gewied en gesnoeid, er worden planten en bollen gepoot, en wat er verder zoal nodig is.
We zijn nog op zoek naar 1 of 2 ouders die ook mee willen helpen om met een groepje kinderen in de
tuin te werken. U bent dan om de drie weken op donderdagmiddag aan de beurt. U kunt u aanmelden
bij de leerkracht van de groep van uw kind(eren) of bij juf Carin.
We willen in het voorjaar ook weer een keer een zaterdagochtend met een aantal ouders aan de slag
om het speelleerlandschap te onderhouden. Dit zal zijn op zaterdag 6 maart of op zaterdag 20 maart.
Kijkt u alvast in uw agenda welke datum u het beste uitkomt? In de volgende INFO leest u hier meer
over.
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
29 januari en 1 februari
2 – 4 februari
4 februari
5 februari
6 februari
12 februari
15 t/m 19 februari
22 februari t/m 11 maart

Groepen 1 t/m 4 vrij
Cito eindtoets groep 8
Groepen 1 t/m 8 vanaf 12.00/12.15 uur vrij; studiemiddag team
Volgende INFO
Schoolschaaktoernooi
Snaterfestival/Gakkenfestival
Voorjaarsvakantie
MI-thema "Ridders en Kastelen"

Schoolstraat
locatie Paepestraat
28 januari
2 februari

Halviering groep 1 t/m 4 van 13.45 tot 14.45 uur
Luizencontrole

locatie Heilweg
2 februari

Luizencontrole

Uitterweert
9 februari

Halviering groep 1/2

