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Geachte ouders, verzorgers,
Hoewel er af en toe prachtige zonnige dagen zijn, blijft de temperatuur nog maar steeds winters.
Toch staat Pasen al bijna voor de deur. Maar voor het zover is, starten wij op woensdag 24 maart in
samenwerking met de Werenfridusparochie met de Vastenactie die dit jaar als thema heeft:
“Toekomst voor Malawi”. Malawi, een land in oostelijk Afrika, is zeer arm en heeft veel te lijden van de
klimaatverandering. Bijna tweederde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Hulp is daarom
meer dan nodig. Ook onze kinderen zullen daar aan meewerken.
De groepen 1 t/m 4 krijgen op 24 maart een spaarpotje mee. Hierin kunnen de kinderen hun
gespaarde geld voor de Vastenactie doen. Ook kunnen ze een klusje doen rondom het huis of voor
familie. De groepen 5 t/m 8 kunnen d.m.v. een “Heitje voor een karweitje” geld verdienen voor de
vastenactie. Dit kunnen zij noteren op een lijst die ze meekrijgen. De kinderen mogen in hun eigen
buurt deze karweitjes doen.
Het is de bedoeling dat de kinderen de spaarpotten, de lijsten en het geld op woensdag 31 maart
weer mee naar school nemen. De opbrengst van de vastenactie wordt tijdens de Paasviering bekend
gemaakt en overhandigd aan iemand van de parochie. Wij hopen dat we met hulp van alle kinderen
weer een mooi bedrag bij elkaar kunnen krijgen.
Palmpasen groep 1 t/m 4
Vrijdag 26 maart vieren we op school Palmpasen. De groepen 1 t/m 4 versieren dan een
palmpaasstok. Wilt u uw kind vanaf maandag 22 maart een palmpaasstok en een plastic fles of
melkpak (liefst gevuld met zand of aarde), voorzien van naam, meegeven? Na het versieren is er rond
11.30 uur een korte optocht door de wijk.
Paasviering
Donderdag 1 april hebben we met alle kinderen op school een gezamenlijke paasmaaltijd. De
activiteitencommissie verzorgt deze bijzondere maaltijd. Geeft u daarom alleen voor het speelkwartier
wat eten en drinken voor uw kind mee.
Vanaf 14.00 uur kunt u samen met uw kind(eren) genieten van een lang paasweekend dat duurt t/m
maandag 5 april.
Verkeersveiligheid
Wel vaker op deze plaats hebben we het over het onderwerp “Verkeersveiligheid op en rond onze
scholen”. Verkeersveiligheid is echter van groot belang, want landelijk gebeuren er enkele honderden
ongelukken per jaar, waarvan sommige met ernstige gevolgen. Daarom vragen wij alle ouders
nogmaals dringend zich aan de volgende regels te houden:
- Bij locatie Heilweg aan de kant van de Hoge Hoeve mag alleen geparkeerd worden op de
parkeerplaatsen. Het stilstaan met de auto om uw kind af te zetten of op te halen is aan beide
kanten van de weg voor de schoolgebouwen verboden. Uiteraard is ook het stilstaan op het
zebrapad niet toegestaan.
- Het fietspad bij locatie Heilweg wordt ook gebruikt als wandelpad. Wilt u hier alstublieft heel
voorzichtig fietsen, of nog liever: afstappen?
- Ook bij locatie Uitterweert is voor de school een stopverbod van kracht. Wilt u uw kind(eren)
dus een stukje verder laten uit- of instappen?
Schoolfotograaf op locatie Uitterweert
Op woensdag 24 maart komt de schoolfotograaf op locatie Uitterweert om van alle kinderen een
mooie foto te maken. Zusjes en broertjes kunnen ook samen op de foto. Kinderen die (nog) niet op
De Brug zitten, kunnen met zusjes en broertjes na 12.00 uur op de foto.

Extra ouderavond op 12 april van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur
Op De Brug besteden we met elkaar veel zorg aan onze leerlingen. Iedere leerkracht begeleidt de
kinderen in de eigen groep. De leerkrachten worden hierbij ondersteund door de interne begeleiders.
Tijdens de ouderavond willen wij u informeren over de wijze waarop de zorg is georganiseerd. Wat
betekent bijvoorbeeld verlengde instructie en wanneer kan een kind in aanmerking komen voor extra
zorg? Op maandagavond 12 april staan we uitgebreid bij deze onderwerpen stil en is er tevens alle
gelegenheid om vragen te stellen. U ontvangt over deze avond nog een aparte brief, maar wilt u de
datum alvast in uw agenda noteren?
Nieuw schoolplein Heilweg
Sneeuw en een wekenlange bevroren grond waren er de oorzaak van dat op locatie Heilweg niet aan
het vergroten van het schoolplein kon worden gewerkt. Maar afgelopen dinsdag was het eindelijk
zover. Dankzij de ouders Arwerd Geenacker, Dolf Bol, Paul Blok, Victor Reijers en Albert Sanders is er
nu aan de zijkant van het noodgebouw een speelplaats gemaakt waar de kinderen lekker kunnen
voetballen en eitje leggen. Alle kinderen èn het team willen de genoemde ouders hier nogmaals heel
hartelijk voor bedanken!
Haïti
De ellende die de aardbeving in januari op Haïti aanrichtte, deed de kinderen van groep 3/4 van
locatie Uitterweert besluiten om de mensen op Haïti een beetje te helpen. Om geld bij elkaar te
krijgen, maakten zij zelf versierde potjes met zonnebloemen erin. De potjes waren gesponsord door
het bedrijf Greengiving. Alle kinderen hebben in de klas twee potjes gemaakt en deze zelf aan opa,
oma, papa, mama of de buurvrouw verkocht. Ze hebben zich erg ingezet en haalden met elkaar wel
€ 170 op. Super gedaan, groep 3/4!
Afsluiting MI-thema “Ridders en kastelen”
De kinderen van groep 1 t/m 7 zijn de afgelopen weken veel te weten gekomen over het leven in een
middeleeuws kasteel. Gisteren tijdens de inloopavond heeft u onder meer de prachtige harnassen en
schilden kunnen bewonderen. Hopelijk heeft u ook genoten van de middeleeuwse hofdansen die de
kinderen hebben opgevoerd. Nogmaals willen wij Jacqueline Parmentier van balletschool Blanche en
Eva van de Pol en Thomas Buurman hartelijk bedanken voor hun vrijwillige medewerking!
Ondernemers in de dop
Ook in de beide groepen 8 was er tijdens de inloopavond veel te beleven. Winkels met mooie namen
als “Bling Bling” en “Sholly Chocola” stalden hun waren uit en deden goede zaken. Dit alles was het
resultaat van het project “Talent in ondernemen”, dat in samenwerking met de Belastingdienst werd
gedaan. Duidelijk is wel dat er bij de kinderen van groep 8 heel wat ondernemerstalent is te vinden!
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
Deze week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “We praten met elkaar als
er iets is”. De volgende week werken we aan “Wie rent hierbinnen, moet opnieuw beginnen“.
Agenda
15 maart
16 maart
17 maart
22 maart
22 en 23 maart
24 maart
26 maart
29 en 30 maart
30 maart
1 april
2 t/m 5 april

Onderwijskundig rapport mee
Groep 1 t/m 8 ’s middags vrij
Boomfeestdag groep 7
Rapporten mee
Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8
Start Vastenactie “Heitje voor een karweitje”
Palmpasen groep 1 t/m 4
10-minutengesprekken groep 1 t/m 7
Fietscontrole groep 7
Paasmaaltijd; alle kinderen na 14.00 uur vrij
Paasweekend

Schoolstraat
locatie Paepestraat
25 maart

Verjaardag juf Karien

