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Geachte ouders, verzorgers,
Hoewel ons schooljaar nog dik een maand duurt en er nog het nodige op het lesrooster staat, begint
ook de tijd van allerlei leuke activiteiten. Komende maandag zwaaien we de kinderen van groep 7 en
8 van locatie Schoolstraat uit voor “hun” kamp Ameland. Op vrijdag 1 juli gaan al onze andere
leerlingen op schoolreis. Voor sommige groepen vindt u in deze INFO verdere informatie over deze
uitstapjes, leest u die alstublieft goed.
Wij wensen iedereen, ook de ouders en de leerkrachten die de kinderen begeleiden, heel veel plezier
toe!
Groepsindeling
Hoewel wij op De Brug al een groot deel van de nieuwe groepsindeling klaar hebben, zijn er nog een
aantal punten die binnen de stichting SCO R’IJssel geregeld moeten worden. Dit betekent dat we u
nog niet een volledig overzicht kunnen geven van de groepsindeling op beide locaties en van de
leerkrachten die de groepen onder hun hoede gaan nemen. We hopen dat u er begrip voor heeft dat
we de groepsindeling pas bekend maken op het moment dat deze definitief is, omdat we anders
wellicht op bepaalde besluiten moeten terugkomen. Zodra de groepsindeling helemaal rond is,
informeren wij u daar zo spoedig mogelijk over, hetzij in de INFO, hetzij in een aparte brief.
Ouderavond over de Tevredenheidsonderzoeken
In de maand april zijn er vragenlijsten aan ouders rondgestuurd om na te gaan wat de sterke punten
van onze school zijn, maar vooral ook om te horen welke punten verbeterd zouden kunnen worden.
Vorige week hebben we de resultaten van deze enquête binnengekregen. Uiteraard willen wij deze
resultaten graag met alle ouders bespreken. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een ouderavond
op woensdag 14 juli a.s. op locatie Uitterweert, aanvang 20.00 uur. Noteert u deze datum alvast in uw
agenda? Omdat het voor ons prettig is om te weten op hoeveel ouders wij mogen rekenen, vragen wij
u bijgaande brief in te vullen en aan uw kind mee te geven.
Op schoolreis met groep 1 en 2
Groep 1 en 2 gaat donderdag 1 juli naar Binnenpret in Lievelde. De bus vertrekt om 8.15 uur van
locatie Uitterweert, 10 minuten later van locatie Paepestraat. De kinderen moeten 15 minuten
van tevoren aanwezig zijn in de klas. Rond 15.00 uur is iedereen weer terug.
Om goed herkenbaar te zijn, krijgen de kinderen die dag allemaal een t-shirt van De Brug aan. Als we
terug zijn op school kunnen alle kinderen het t-shirt inleveren bij de eigen leerkracht.
De kinderen mogen die dag wat lekkers te eten en te drinken meenemen, echter alleen voor in de
bus. Het is wel handig om dit in een rugzak of tas te doen. De kinderen mogen geen tassen
meenemen het park in. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Wilt u een setje droge kleding meegeven voor het geval er een “ongelukje” gebeurt?
De kosten voor dit schoolreisje zijn € 20,-. Graag dit bedrag gepast in een envelop met naam erop
voor 29 juni bij de eigen leerkracht inleveren.
Het wordt vast een leuke dag, wij hebben er in elk geval al heel veel zin in!

Groep 3 en 4 naar de Julianatoren
Ons schoolreisje gaat dit jaar naar de Julianatoren in Apeldoorn! De bus vertrekt om 10.15 uur met de
kinderen van locatie Uitterweert en komt dan vervolgens naar de Paepestraat. Rond 10.25 uur rijden
we richting Apeldoorn, waar om 11.00 uur de pret kan beginnen. Voor tussen de middag wordt er
voor een hapje en een drankje gezorgd. Wel kunt u drinken en een tussendoortje meegeven ...
natuurlijk... goede zin! Om 15.30 uur verlaten we het park en naar verwachting arriveren we iets na
16.00 uur op de Paepestraat en om 16.15 uur op de Uitterweert. De kosten zijn €22,-. Dit bedrag
graag voor dinsdag 29 juni voldoen bij de leerkracht van uw kind.
Nieuwe bestemming schoolreisje groep 5 en 6
De groepen 5 en 6 gaan dit jaar voor het eerst naar attractiepark Toverland in Sevenum.
De kinderen van locatie Uitterweert vertrekken om 8.30 uur en
halen de kinderen van locatie Heilweg op omstreeks 8.35 uur.
Aan het einde van de dag zijn de kinderen rond 17.30 uur terug in Westervoort.
De kosten voor deze dag bedragen € 29,-. Wilt u ervoor zorgen dat u dit bedrag uiterlijk
29 juni aan de leerkracht van uw kind heeft gegeven? Daarnaast gaan wij ervan uit dat
u uw kind een lunchpakket, drinken en eventueel wat lekkers meegeeft.
Wilt u uw kind GEEN zakgeld meegeven?
Groep 7 en 8 locatie Uitterweert naar de Efteling
Op donderdag 1 juli vertrekken de kinderen uit groep 7 en 8 van locatie Uitterweert naar de Efteling.
Vanwege de groepsgrootte en kosten zullen zij dit jaar met auto’s gaan. Om 9.00 uur vertrekken de
kinderen vanaf school naar Kaatsheuvel. Het is de bedoeling dat we daar aan het eind van de middag
wat zullen eten. Om 18.00 vertrekken we dan weer terug naar school. Wilt u er voor zorgen dat de
kinderen zakgeld, mobiele telefoons en andere kostbaarheden thuis laten?
De kosten voor dit schoolreisje bedragen € 25,- (dit is inclusief het eten aan het eind van de middag).
Wilt u ervoor zorgen dat dit bedrag uiterlijk 29 juni bij juf Cynthia is ingeleverd? Ook voor eventuele
vragen kunt u bij haar terecht.
Groep 7 en 8 van locatie Heilweg naar Ameland
Nog even en dan is het zover: dan gaan alle kinderen van groep 7 en 8 van locatie Schoolstraat op
schoolkamp naar Ameland. Een week lang samen met klasgenootjes genieten van de mooie omgeving
rond High Chaparral. En vooral genieten van alle leuke en spannende activiteiten die worden
georganiseerd!
Op maandag 21 juni vertrekken we om 7.45 uur met de bus. We stappen op bij de parkeerplaats van
Winkelcentrum De Wyborgh en reizen dan naar Holwerd (provincie Friesland). Daar pakken we de
boot naar Ameland en na een gezellige en leuke week zullen we op vrijdag 25 juni om ongeveer 16.00
uur weer terug komen op de Hoge Hoeve. Het zal een week zijn, waar we nog lang over zullen
napraten. Tijdens het kamp staan er op de ramen van de Heilweg elke dag de laatste kampnieuwtjes.
Hopelijk lukt het ons ook om dagelijks wat op de site van De Brug te vermelden.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “We luisteren naar
elkaar”. De week daarna staat de afspraak “In de klas en in de hal, zachtjes praten overal”
centraal.
Agenda
1 juli
2 juli
5 juli
9 juli
14 juli

Schoolreis groepen 1 t/m 8, uitgezonderd groep 7 en 8 locatie Schoolstraat
Groep 1 t/m 4 vrij
Rapporten mee naar huis
Volgende INFO
Ouderavond over Tevredenheidsonderzoeken

Schoolstraat
Locatie Heilweg
21 t/m 25 juni

Groep 7 en 8 op kamp Ameland

Uitterweert
9 juli

Verjaardag juf Cynthia

UITNODIGING OUDERAVOND

Naam:…………………………………………………………………………………

zal met …..
perso(o)n(en) aanwezig zijn tijdens de ouderavond over
de resultaten van de Tevredenheidsonderzoeken op 14 juli aanstaande.
Dit briefje inleveren vóór vrijdag 9 juli bij de leerkracht van uw kind.
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