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Geachte ouders, verzorgers,
Nog even en dan barst het carnavalsfeest weer los! Op beide locaties wordt er hard gewerkt om
“Dolschool De Brug” in carnavalssferen te brengen. Om aan te sluiten bij de optocht van aanstaande
zondag is er weer een leuke raamversiering bedacht. De kinderen zijn druk bezig met het oefenen van
hun optredens voor het carnavalsfeest dat op vrijdag 12 februari plaatsvindt. U leest er meer over in
deze INFO. Veel plezier allemaal!
Cito
Alle leerlingen van groep 8 zijn blij dat de Cito achter de rug is. Het zijn dinsdag en woensdag en
donderdag inspannende ochtenden geweest. Af te lezen aan de rode wangen heeft iedereen zijn
beste beentje voorgezet. En nu maar wachten tot week 9 wanneer de uitslag van de Cito binnen
komt.
Schoolschaakkampioenschap
Zaterdag 6 februari doen weer een aantal kinderen van onze school mee aan het
schoolschaakkampioenschap van Westervoort. Dit jaar is De Flierefluiter de locatie waar het toernooi
plaatsvindt. Wilt u komen kijken naar deze grootmeesters in de dop, dan bent u tussen 10.00 uur en
16.00 uur van harte welkom. We wensen alle spelers veel plezier en succes.
Spelen op het schoolplein
Buiten spelen op het schoolplein is voor de meeste kinderen een van de fijnste momenten van de dag.
Maar soms gaat het niet helemaal goed en wordt er ruzie gemaakt. Alle kinderen weten wat de
oplossing daarvoor is: een leerkracht opzoeken, met elkaar praten en sorry zeggen. Toch kan het zijn
dat de ruzie te ver gaat en dat er wordt gescholden, geschopt of geslagen. Het is van belang dat bij
een dergelijke manier van ruzie maken kinderen heel goed beseffen dat dit niet mag gebeuren.
Daarom is er op iedere locatie een “Afsprakenboek” of een “Hoe speel ik goed-boek”, waarin wordt
opgeschreven wat er aan de hand was en wie daarbij betrokken waren. Na de eerste keer dat een
kind in het “Afsprakenboek” of “Hoe speel ik goed-boek” is terecht gekomen, gaat er een briefje mee
naar huis. Bij de tweede keer gaat er nogmaals een brief mee naar huis of worden de ouders gebeld.
De derde keer worden de ouders met het kind uitgenodigd om op school te komen praten.
Op deze wijze hopen wij dat de kinderen leren dat een ruzie wel eens kan gebeuren, maar nooit te
ver mag gaan. We vertrouwen erop dat ook de ouders hun kind op dit gedrag aanspreken en
meehelpen het te voorkomen.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Het nieuwe schooljaar lijkt nog ver weg, maar binnenkort gaan wij toch al aan de gang met de
groepssamenstelling en bezetting voor het volgend schooljaar. Om met name in de kleutergroepen
een evenwichtige verdeling te maken, is het voor ons belangrijk te weten welke kleuters wij tot 1
oktober 2011 op De Brug mogen verwelkomen. Mocht u dus nog een jonger kind hebben dat in de
loop van het schooljaar 2010-2011 vier jaar wordt en nog niet bij ons staat ingeschreven, dan
verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk te doen. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij juf
Carin op locatie Uitterweert en juf Anneke op locatie Schoolstraat.

Presentatieviering Vormsel
Zondag 14 februari stellen de vormelingen zich voor tijdens de presentatieviering. Dit jaar zijn dat van
onze school: Wouter, Evie, Aroop, Sherida, Rik, Saskia, Niek, Peter en Damian. Pastor Mirjam gaat in
deze viering voor en het OoJeeKaaWee verzorgt de liedjes . Het thema van de viering is: Wat kies
ik? De viering begint om 10.00 uur in de St. Werenfriduskerk. Iedereen is van harte welkom.
We wensen alle vormelingen en hun familie een hele mooie viering toe.
Voorjaarsvakantie
Wij wensen iedereen van 15 t/m 19 februari een fijne voorjaarsvakantie. Tot maandag de 22ste!
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 na de voorjaarsvakantie staat de afspraak “We spelen samen” centraal.
Agenda
6 februari
12 februari
15 t/m 19 februari
22 februari t/m 11 maart
26 februari
5 maart
8 maart
11 maart
15 maart
16 maart

Schoolschaaktoernooi
Snaterfestival/Gakkenfestival
Voorjaarsvakantie
MI-thema "Ridders en Kastelen"
Volgende INFO
Groep 1 t/m 4 vrij
Verjaardag juf Mieke
Inloopavond
Onderwijskundig rapport mee
Groep 1 t/m 8 ’s middags vrij

Schoolstraat
locatie Paepestraat
23 februari

Luizencontrole

locatie Heilweg
23 februari

Luizencontrole

Uitterweert
9 februari
22 februari

Halviering groep 1/2
Luizencontrole

