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Geachte ouders, verzorgers,
Nog een week naar school en de meivakantie gaat van start die dit jaar maar liefst weer twee weken
duurt. We hopen dat iedereen geniet van een gezellige Koninginnedag, een fijn dagje erop uit en even
niets ”moeten”! Voor het zover is staat ons nog een feestelijke afsluiting van het thema “Water” te
wachten. Bij deze INFO vindt u daarover nadere informatie.
Eerste Communie
Voor onze leerlingen Boris, Damion, Chimène, Eva, Maxime, Demi, Romy en Lavinia is het komende
zondag een belangrijke dag: zij doen dan hun Eerste Communie. Van harte gelukgewenst!
Opbrengst Vastenactie
De Vastenactie heeft dankzij de hulp van heel veel leerlingen een prachtig resultaat opgeleverd. Er
werd maar liefst € 1.750,87 opgehaald. We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de enorme
inzet!
Het Wijborgh schoolvoetbal kampioenschap 2010
Zowel op woensdag 15 april als op woensdag 22 april is er door de verschillende teams van De Brug
fantastisch gevoetbald! Alle winnaars: van harte gefeliciteerd! Alle begeleiders: heel erg bedankt voor
het enthousiasme waarmee jullie de teams hebben ondersteund! We kunnen terugkijken op een leuk,
gezellig en sportief toernooi.
Verkeersactie op locatie Uitterweert
En, heeft u een plantje ontvangen op ons schoolplein bij locatie Uitterweert?
Vorige week werd u allen verrast met onze verkeersactie. Op een aantal ochtenden en een middag
hebben we goed gedrag in het verkeer beloond! Alle ouders die hun auto goed parkeerden, kregen
van ons een attentie. Gelukkig hebben we veel plantjes weg kunnen geven en zagen we dat steeds
meer ouders hun auto’s keurig in de vakken parkeerden. Ouders die even geen parkeervak konden
vinden, reden met de auto verder om niet vóór het schoolplein hun kind(eren) uit te laten stappen
maar wat verder in de straat waar geen stopverbod meer van kracht is. Geweldig deze medewerking!
En natuurlijk gaan we ervan uit dat vanaf nu deze verandering blijvend is. Samen blijven we zorgen
voor een veilige verkeerssituatie rondom onze school.
Ook hebben veel kinderen een attentie verdiend door lopend op school te komen of van hun fiets te
stappen zodra zij bij het schoolplein waren!
We kregen tijdens deze actie erg veel leuke en enthousiaste reactie van u allemaal. Zullen we samen
ook zorgen voor een blijvend effect?
Vakantierooster 2010-2011
Omdat het prettig kan zijn nu alvast te weten hoe het vakantierooster er voor het volgende schooljaar
uitziet, geven wij nu alvast de data door. We willen er nogmaals dringend op wijzen dat het niet is
toegestaan dagen voor of na de hieronder genoemde vakantieperiodes uw kind(eren) mee op
vakantie te nemen.
Herfstvakantie
16 oktober t/m 24 oktober
Kerstvakantie
18 december t/m 2 januari
Voorjaarsvakantie
5 maart t/m 13 maart
Pasen en Meivakantie 22 april t/m 8 mei
Hemelvaart
2 en 3 juni
Pinksteren
13 juni
Zomervakantie
9 juli t/m 21 augustus

Water
In het kader van het MI-thema “Water” wordt er een bezoek gebracht aan het Nederlands
Watermuseum in Arnhem. De groepen 3 en 4 van locatie Schoolstraat zijn daar al geweest, de
groepen 3 en 4 van locatie Uitterweert gaan komende dinsdag 27 april op pad.
In verschillende groepen zijn waterbakken met kikkervisjes te vinden. De allerjongsten hebben zelfs
echte goudvissen voor hun klas mogen uitzoeken. Maar ook prachtige fantasievissen zijn momenteel
op De Brug te vinden!
Dieren verzorgen op locatie Uitterweert
Vanaf deze week zal elke week een klas aan de beurt zijn om de dieren in onze dierenweide te
verzorgen. Dit doen we in samenwerking met het kinderdagverblijf de Kangoeroe. Dus als u de
komende weken een worteltje of een ander gezond hapje voor onze konijnen en cavia’s heeft, dan
mogen de kinderen dit mee naar school nemen.
Na de meivakantie thema Sport
Op beide locaties gaan we na de meivakantie in de groepen 1 t/m 4 aan de slag met het thema sport.
In deze periode vindt op 28 mei ook onze jaarlijkse sportdag plaats en kijken we natuurlijk ook al
vooruit naar het WK.
Omdat we een echte sportwinkel willen openen, hebben we allerlei spullen nodig om de winkel mooi
aan te kleden. Als u nog materialen voor ons heeft, dan zijn die van harte welkom. We denken
bijvoorbeeld aan sportkleding, sportschoenen, sportattributen, dozen van sportschoenen, een
hometrainer of andere fitnessapparaten, posters en wat u maar verder op het gebied van sport
tijdelijk kwijt kunt. U kunt de spullen afgeven bij de leerkrachten van de groepen.
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 eerste week na de meivakantie staat de afspraak “We spelen samen” centraal.
Agenda
28 april
30 april t/m 14 mei
18 mei
21 mei
23 mei en 24 mei
26 en 27 mei
28 mei
29 mei
1 en 2 juni
9 juni

Feestelijke afsluiting MI-thema “Water”
Meivakantie
Start thema Sport voor groep 1 t/m 4
Volgende INFO
Pinksterweekend
Entreetoets groep 7
Sport- en speldag
Groep 1 t/m 4 vrij
Entreetoets groep 7
Groep 1 t/m 8 vrij

Schoolstraat
Locatie Paepestraat
15 mei
18 mei
3 juni

Verjaardag juf Linda
Luizencontrole
Verjaardag juf Ine en juf Lisette

Locatie Heilweg
29 april
18 mei

Verjaardag meester Sander (van Limbeek)
Luizencontrole

Uitterweert
17 mei
19 mei
27 mei
1 juni
3 juni
11 juni

Luizencontrole
Spelletjesochtend
Verjaardag meester Ton en juf Ank
Verjaardag juf Maaike
Verjaardag juf Janny en juf Carin
Verjaardag juf Natascha en juf Dorine

