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Geachte ouders, verzorgers,
Al bleef de temperatuur behoorlijk onder de maat, hopelijk heeft iedereen toch genoten van de lange
meivakantie en is er weer genoeg energie opgedaan voor de laatste twee maanden van ons
schooljaar. Naast het maken van toetsen, het houden van presentaties en alle andere dingen die op
school zoal van kinderen worden gevraagd, hebben we ook nog een groot aantal leuke activiteiten in
het vooruitzicht. De jaarlijkse sportdag, het schoolreisje, het kamp op Ameland, de musical… genoeg
om ons op te verheugen! En dan om te beginnen komende week een lang Pinksterweekend waarbij
wij u veel plezier wensen.
Verkeersdiploma
Vlak voor de meivakantie hebben de kinderen van groep 7 hun praktisch en theoretisch
verkeersexamen afgelegd. Met een prima resultaat, want alle kinderen zijn geslaagd. Van harte
gefeliciteerd met dit belangrijke diploma!
Feestelijke afsluiting van het 4de MI-thema “Water”
Op zo’n beetje de mooiste lente-avond van dit jaar stond de feestelijke afsluiting rond het MI-thema
“Water” op het programma. Het was de eerste keer dat een gezamenlijke afsluiting met beide locaties
werd georganiseerd en luisterend naar de positieve reacties, zal dat ook zeker de laatste keer niet zijn
geweest. Want het was ronduit een geweldig feest! Er waren leuke spelletjes waar alle kinderen met
groot enthousiasme aan meededen, aan zoete en hartige hapjes was geen gebrek en op de hele
avond was het gezellig druk. Over de opbrengst kunnen we ook erg tevreden zijn: er is maar liefst
ruim € 1800 in kas gekomen, dat we op school goed kunnen gebruiken voor het nieuwe
Speelleerlandschap op locatie Schoolstraat en het onderhoud van het Speelleerlandschap op locatie
Uitterweert.
Deze avond werd mede zo’n succes doordat we weer op de medewerking van heel wat ouders
mochten rekenen. We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet!
Er zijn nog een aantal bakblikken en schalen blijven staan op locatie Uitterweert. Komt u die even
ophalen?
Sport-en speldag groep 1 t/m 4
Op vrijdag 28 mei is er weer een sport- en speldag voor alle scholen in Westervoort. De kinderen van
groep 1 t/m 4 gaan in groepjes verschillende spellen doen onder begeleiding van ouders.
De activiteiten voor deze groepen zijn gewoon op school en duren ook gewoon tot 12.00 uur.
De kinderen nemen zelf fruit en drinken mee naar school. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren)
sportieve kleding en makkelijke schoenen (liever geen slippers) aan hebben?
Sport- en speldag voor groep 1 t/m 4 Uitterweert: wie wil ons komen helpen?
Locatie Uitterweert heeft nog dringend behoefte aan ouders die in groep 1 t/m 4 willen komen helpen.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Maaike. Voor alle de ouders die met de sportdag op de
Uitterweert komen helpen, is er op woensdag 26 mei om 12.00 uur een korte uitleg in groep 1/2 van
juf Maaike.
Sportdag groep 5 t/m 8
Op vrijdag 28 mei houden de groepen 5 t/m 8 hun sportdag op de velden van Sportclub Westervoort
en A.V.W. In de bijlage bij deze INFO staat alle informatie over de aanvangstijden en alle andere
dingen die belangrijk zijn. We wensen iedereen alvast een fijne en sportieve dag toe!

Schoolfotograaf locatie Paepestraat/Heilweg
Op donderdag 3 juni is de schoolfotograaf weer op school. Dit jaar wordt er naast de groepsfoto ook
van elk kind een portretfoto gemaakt. De fotograaf start op locatie Paepestraat, daarna gaat hij naar
locatie Heilweg. Wilt u broertjes en zusjes gezamenlijk op de foto laten gaan, dan kan dat vanaf
15.00 uur op locatie Heilweg.
Regionale onderbouwdag
In de regio wordt jaarlijks een dag voor de onderbouw georganiseerd door Marant, de
Onderwijsbegeleidingsdienst. Op deze dag, die dit jaar plaatsvindt op woensdag 26 mei, worden
onder meer nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen besproken en inspirerende voorbeelden
genoemd. Wij zijn er trots op dat vanuit De Brug Carin Ketelaar en Natascha Hoogland zijn gevraagd
om tijdens deze dag een workshop te geven over het stimuleren en begeleiden van spel in hoeken.
Dit betekent ook dat komende woensdag niet juf Carin, maar juf Janny in groep 1/2 staat.
Dag van de Bouw
Zoals u ongetwijfeld heeft gezien vordert het bouwproces van onze nieuwe school aan de Schoolstraat
gestaag. Het gebouw heeft zelfs al bijna haar hoogste punt bereikt en dat willen wij graag met u en
de kinderen vieren op zaterdag 5 juni. Op die dag wordt in het hele land de Dag van de Bouw
georganiseerd, en dat betekent dat veel nieuwbouw projecten toegankelijk zijn. Voor onze school
komt daar dan nog bij dat om 15 uur officieel het hoogste punt wordt bereikt. U en uw kinderen zijn
van harte welkom tijdens de open dag die om 10.00 uur begint, maar ook zeker om 15.00 uur bij de
officiële handeling.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
Deze week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “Gaat de bel, dan stopt het
spel”. De volgende weken werken we aan “We zijn zuinig op elkaars spullen”.
Agenda
23 mei en 24 mei
26 en 27 mei
28 mei
1 en 2 juni
4 juni
9 juni

Pinksterweekend
Entreetoets groep 7
Sport- en speldag
Entreetoets groep 7
Volgende INFO
Groep 1 t/m 8 vrij

Schoolstraat
Locatie Paepestraat
26 mei
3 juni
3 juni

Halviering voor alle groepen van 11.00 tot 12.00 uur
Schoolfotograaf
Verjaardag juf Ine en juf Lisette

Locatie Heilweg
3 juni

Schoolfotograaf

Uitterweert
1 juni
2 juni
3 juni
11 juni
12 juni

Verjaardag juf Maaike
Spelletjesochtend groep 1 en 2
Verjaardag juf Janny en juf Carin
Verjaardag juf Natascha en juf Dorine
Zomermarkt BSO de Brug/ Clossei van 11.00 uur tot 14.00 uur

