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INFO ‘09 - ‘10

Geachte ouders, verzorgers,
Als het goed is heeft u deze week via uw eigen e-mailadres, of anders via een brief van uw kind, de
uitnodiging gekregen mee te doen aan het tevredenheidonderzoek voor ouders/verzorgers. Voor onze
school is het van groot belang te weten wat u als ouders van De Brug vindt. Graag horen wij
waarover u tevreden bent, maar belangrijker is misschien nog wel dat wij van u horen waar we zaken
kunnen verbeteren. Daarom: wilt u het enquêteformulier alstublieft invullen en via de mail verzenden?
Want de mening van ALLE ouders doet er toe!
Ouderavond gaat NIET door
Komende maandag 12 april zou er een ouderavond zijn rond het thema “Zorg voor onze leerlingen”.
Jammer genoeg zijn er onvoldoende aanmeldingen binnengekomen om de avond doorgang te laten
vinden. Toch vinden we het thema zo belangrijk dat wij in het volgende schooljaar een dergelijke
avond in de planning opnemen, in de hoop dat dan meer ouders aanwezig kunnen zijn.
De ouders die zich wel hebben opgegeven voor 12 april a.s. kunnen met hun vragen uiteraard altijd
terecht bij de leerkracht van hun kind, of bij Anneke, Carin of Annemiek.
Eerste Communie
Dit schooljaar zijn er zeven leerlingen van onze school die hun Eerste Communie gaan doen. Deze
bijzondere gebeurtenis vindt plaats op zondag 25 april in de Werenfriduskerk. Wij willen Lavinia,
Romy, Demi, Maxime, Eva, Chimène en Damion en hun ouders hiermee alvast van harte feliciteren.
Het Wyborgh schoolvoetbal kampioenschap 2010
Op woensdag 14 april worden de voorrondes van het inmiddels beroemde schoolvoetbaltoernooi
gespeeld. Ook De Brug is natuurlijk weer goed vertegenwoordigd.
De voetballers uit groep 5 en 6 spelen op de voetbalvelden van Sportclub Westervoort. Groep 7 en 8
zijn te gast bij AVW ’66. Afhankelijk van de poule-indeling beginnen de eerste wedstrijden om 17.00
uur of om 18.30 uur. Informatie hierover heeft uw kind(eren) al mee naar huis gekregen.
Op woensdag 21 april zijn de finalerondes gepland op de velden van A.V.W. ‘66. Natuurlijk willen we
daar met onze school weer goed vertegenwoordigd zijn. Maar laten we er vooral weer met elkaar,
leerlingen, leerkrachten, ouders en de rest van de supporters een sportieve happening van maken!
Verkeersexamen voor groep 7
Woensdag 14 april leggen de kinderen van groep 7 het praktijk-verkeersexamen af. Zoals gebruikelijk
zullen zij één voor één de examenroute door Westervoort fietsen. De dag erna vindt het theorieverkeersexamen plaats. Wij hopen dat alle kinderen voor hun examen slagen, veel succes allemaal!
Wie komt helpen?
Locatie Uitterweert zoekt nog een aantal ouders die op zaterdagochtend 17 april ons prachtige
speelleerlandschap wil komen opknappen. Er staan wat snoei- en onderhoudklussen op het
programma. De ervaring leert dat zo’n ochtend vaak ook erg gezellig is! U kunt zich opgeven bij de
leerkracht van uw kind(eren).

Gehandicaptenraad Westervoort op bezoek bij groep 8 van locatie Heilweg
Net zoals eerder bij locatie Uitterweert komen aanstaande donderdag mensen van de
Gehandicaptenraad Westervoort bij groep 8 op locatie Heiweg op bezoek. Zij vertellen hoe het is om
gehandicapt te zijn en hoe je daar mee om kunt gaan. Ook krijgen de kinderen de kans om zelf te
ervaren hoe het is om gehandicapt te zijn. Ze mogen onder andere een parcours met de rolstoel
afleggen, een parcours geblinddoekt lopen en geblinddoekt een tafel dekken. Al met al zal het zeker
weer een leerzame ochtend worden.
MI-thema “Water”
Dinsdag aanstaande beginnen we met het nieuwe MI-thema "Water". De kinderen van groep 1/2
hebben voor het verplichte werkje van volgende week allemaal een schoenendoos nodig. Wilt u deze
al het liefst aan het begin van de week aan uw kind mee geven? Ook meer dan één schoenendoos
kunnen we goed gebruiken.
Feestelijke afsluiting van het thema “Water” op woensdag 28 april
Op woensdag 28 april zal thema “Water” op een feestelijke manier worden afgesloten. Alle activiteiten
vinden plaats op locatie Uitterweert. Tijdens deze afsluiting willen we zoveel mogelijk geld inzamelen
voor school. Hierbij kunnen wij u hulp natuurlijk goed gebruiken! Heeft u thuis nog levensmiddelen die
mee kunnen worden gegeven naar school voor mooie boodschappenpakketten? Vindt u het leuk om
iets lekkers te maken voor in de verkoop? Of misschien heeft u nog andere artikelen die wij
als prijzen zouden kunnen gebruiken? (Vrijwel) Alles is welkom!
Binnenkort ontvangt u meer informatie over de feestelijke afsluiting.
Spaaractie
Bij C-1000 krijgt u bij uw aankopen muntjes. Deze muntjes kunnen tot juni in een grote spaarpot
worden gedaan in de winkel. Er zijn verschillende doelen waarvoor gespaard kan worden, waaronder
onze school! Hoe meer muntjes in die spaarpot, hoe meer C-1000 ons gaat sponsoren als de actie is
afgelopen. Spaart u mee voor De Brug?!
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
Deze week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “We helpen elkaar”. De week
daarna werken we aan “Zeg ik stop, hou dan op”.
Agenda
13 april
14 april
14 en 15 april
16 april
23 april
28 april
30 april t/m 14 mei

Start 4de MI-thema “Water”
Schoolvoetbaltoernooi
Verkeersexamen leerlingen groep 7
Groep 1 t/m 4 vrij
Volgende INFO
Feestelijke afsluiting van het thema “Water”
Meivakantie

Schoolstraat
locatie Heilweg
15 april
29 april

Gehandicaptenraad Westervoort op bezoek bij groep 8
Verjaardag meester Sander (van Limbeek)

Uitterweert
17 april

Werken aan het speelleerlandschap

