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Geachte ouders, verzorgers,
Vanaf die trieste dinsdag nu anderhalve week geleden heeft onze hele school meegeleefd met de
familie Geenacker, die zo totaal overvallen werd door het overlijden van hun man en vader Arwerd.
Wij hopen ook in de komende tijd onze betrokkenheid te kunnen laten merken aan Sandra, Carmen
en Lynn en wensen hen nogmaals heel veel sterkte toe.
Verkeersouder(s) gezocht
Zoals u ongetwijfeld weet, heeft onze school twee verkeersouders; één voor locatie Schoolstraat en
één voor locatie Uitterweert. Zij adviseren de school over verkeerszaken en ondersteunen de school
bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten, zoals het jaarlijkse verkeerspraktijkexamen
van groep 7, de fietsverlichtingscontrole in het najaar enzovoort.
De verkeersouders van zes basisscholen in Westervoort werken hierbij samen, omdat dat een groot
aantal voordelen heeft:
De organisatie van activiteiten, zoals het verkeersexamen wordt sterk vereenvoudigd, omdat de taken
over meerdere (verkeers)ouders verdeeld kunnen worden en gebruik kan worden gemaakt van een
draaiboek, dat jaarlijks wordt gebruikt en zonodig bijgesteld.
Er is rechtstreeks overleg met de gemeente en/of de politie over verkeersgerelateerde zaken rond
scholen en de organisatie van activiteiten.
Nieuwe verkeersouders hoeven niet zelf alles te ontdekken en uit te zoeken, maar kunnen mee gaan
draaien in een bestaande- en al jaren goed werkende groep. Om dit alles te kunnen organiseren
komen de verkeersouders circa zes maal per jaar bij elkaar.
Al met al kunnen de verkeersouders dus met relatief weinig tijdsinvestering veel betekenen voor de
verkeersveiligheid rond onze school en voor onze kinderen.
De huidige verkeersouders van de Brug zullen dit nog één schooljaar doen. Daarom zijn we nu al op
zoek naar nieuwe verkeersouders, zodat de oude en nieuwe verkeersouders een jaar lang samen
kunnen werken.
Wilt u eerst nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met onze verkeersouders, Ruud Burgers
en Jaap Kroon. Dit kan via school of via het telefoonnummer van Jaap Kroon (026-3116726) of per
mail (j.kroon260@upcmail.nl).
Dag van de Bouw op zaterdag 5 juni
Zoals al in de vorige INFO werd aangekondigd, vindt zaterdag 5 juni in het hele land de Dag van de
Bouw plaats. U bent morgen dan ook van harte welkom op de bouwplaats van onze nieuwe school
aan de Schoolstraat. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur kunt u niet alleen een kijkje nemen tussen de al
opgemetselde muren, maar is er ook van alles en nog wat te doen. Er staat een grote vrachtwagen,
er is een kraan waar jong en oud mee naar boven kan zoeven, kinderen kunnen er bijzondere
vogelhuisjes bouwen, enz.
Om 15.00 uur vindt de officiële handeling plaats die het bereiken van het hoogste punt van onze
school markeert. Naast wethouder Breunissen zijn daar ook 16 kinderen van De Brug bij betrokken.
Komt u vooral ook!
Geslaagde sportdag
Afgelopen vrijdag is er weer volop gesport. Het mooie weer heeft ons daar natuurlijk bij geholpen,
maar zonder de geweldige steun van de ouders was het niet gelukt. Alle kinderen hebben volop
genoten en hun beste sportieve beentje voorgezet. Het welverdiende ijsje verkoelde heerlijk. Ouders,
hartelijk bedankt dat u er bij kon en wilde zijn.

Gevonden voorwerpen op de Heilweg
Er zijn in de afgelopen periode de nodige spullen, kleding, tassen, bekers enz. blijven liggen in het
sloddervosje op de locatie Heilweg. Tot en met vrijdag 11 juni kunnen kinderen en ouders kijken of er
spullen liggen die van hen zijn.
Hup-Holland-Hup
Zoals jullie vast al allemaal weten, vindt de allereerste wedstrijd van het Nederlands elftal op maandag
14 juni onder schooltijd plaats. Wij vinden het leuk om dit met de kinderen samen te bekijken. De
kinderen kunnen vrijblijvend in de week van 7 – 12 juni extra werk maken, zodat ze op maandagmiddag tijd hebben om de wedstrijd Nederland-Denemarken te zien. Ook is er de mogelijkheid om de
hele wedstrijd af te kijken. Oranje kleren zijn natuurlijk erg leuk!
Kinderen die niet zo in voetbal geïnteresseerd zijn, kunnen onder begeleiding van leerkrachten andere
leuke dingen doen.
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 staat de afspraak “Wie rent hierbinnen, moet opnieuw
beginnen” centraal.
Agenda
5 juni
9 juni
18 juni

Dag van de bouw
Groep 1 t/m 8 vrij
Volgende INFO

Schoolstraat
Locatie Heilweg
21 t/m 25 juni

Groep 7 en 8 op kamp Ameland

Uitterweert
11 juni

Verjaardag juf Natascha en juf Dorine

