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Geachte ouders, verzorgers,
Met alle warme zomerdagen van de afgelopen weken hebben we er met elkaar wel naar toegeleefd
de schooldeuren even te kunnen sluiten. Dat gaat nu gebeuren! Zes weken lang geen schoolbel en
geen lessen, en alleen maar doen waar je zin in hebt. We wensen iedereen dan ook een heerlijke
vakantie toe; tot ziens op maandag 6 september!
Afscheid juf Tiny
Graag herinneren wij u nog even aan de mogelijkheid om morgen, 23 juli, van 12.15 uur tot 13.30 uur
in de hal van locatie Paepestraat afscheid te nemen van juf Tiny. Wij danken juf Tiny bijzonder voor
de jarenlange goede zorgen waarmee zij haar kleuters op locatie Schoolstraat omringde. Wij hopen
van harte dat zij samen met Hans, haar kinderen en kleinkinderen nog jaren mag genieten van haar
welverdiend pensioen!
Musical
Vrijdag 16 juli nam groep 8 van locatie Heilweg officieel afscheid van De Brug met een feestelijke
avond op locatie Uitterweert. Dinsdag 20 juli was het de beurt aan groep 8 van locatie Uitterweert
zelf. Beide groepen lieten een prachtige opvoering zien van musical “De Trein”; wat een talent hebben
onze kinderen toch! Dag achtste-groepers: het ga jullie goed!
Vakanties en vrije dagen 2010 – 2011
Groep 1 t/m 8 vrij
4 oktober (studiedag team)
Herfstvakantie
18 t/m 22 oktober
Groep 1 t/m 8 vrij
10 november (studiedag SCO R’IJssel)
Groep 1 t/m 4 vrij
26 november
Kerstvakantie
17 december 12.00 uur t/m 31december 2010
Groep 1 t/m 4 vrij
28 januari
Groep 1 t/m 4 vrij
31 januari (studiedag team onderbouw)
Voorjaarsvakantie
7 t/m 11 maart
Groep 1 t/m 4 vrij
1 april
Meivakantie (inclusief Pasen) 21 april 14.00 uur t/m 6 mei
Hemelvaart
2 en 3 juni
Groep 1 t/m 4 vrij
10 juni
Pinkstermaandag
13 juni
Groep 1 t/m 4 vrij
24 juni
Groep 1 t/m 8 vrij
28 juni ‘s middags (studiemiddag team)
Zomervakantie 8 juli
12.00 uur t/m 19 augustus
Voor de verhuizing naar de nieuwbouw aan de Schoolstraat, die vermoedelijk in november zal
plaatsvinden, plannen wij op een later moment 2 ½ dag vrij. Een dag, de woensdag, is voor alle
kinderen van De Brug vrij. Zodra wij exacte data weten, hoort u die uiteraard zo snel mogelijk.
Wilt u er bij het plannen van uw vakanties rekening mee houden dat wij slechts bij hoge uitzondering
buiten deze data verlof mogen verlenen? Vrije dagen opnemen voorafgaand of aansluitend aan een
vakantie is niet toegestaan. Voor meer informatie: leerplicht.net

Groepsbezetting 2010-2011
Pas vorige week is vast komen te staan dat binnen onze stichting SCO R’IJssel geen kandidaten meer
beschikbaar zijn voor de plaats van juf Margit op locatie Uitterweert. Hierdoor mogen wij een
kandidaat van buiten gaan werven. Om dit proces zorgvuldig te laten verlopen, hebben we er voor
gekozen dit pas na de zomervakantie in gang te zetten. We zijn echter blij dat zolang zowel in groep
6/7 als in groep 8 de inmiddels bekende Loes Bloemberg komt werken.
Nieuwbouw
Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen wij in november verhuizen naar de prachtige nieuwe school aan
de Schoolstraat. Een exacte datum is echter nu nog niet te geven.
Zwangerschapsverlof Karien Kupers
Juf Marijke Schotman neemt groep 3 over tijdens het zwangerschapsverlof van juf Karien. Juf Marijke
heeft al eerder in groep 3 op locatie Paepestraat gewerkt en we zijn dan ook erg blij dat zij juf Karien
kan vervangen. Zij hebben al een aantal keren overleg gehad over onze werkwijze en zullen er in de
eerste vakantieweek samen voor zorgen dat de groep op 6 september goed kan starten. We wensen
juf Marijke heel veel plezier toe op De Brug en juf Karien natuurlijk een heel fijn verlof!
Extraatje
C1000 heeft de afgelopen maanden een verenigingsactie georganiseerd. Klanten kregen boodschappenmuntjes en konden die in een doorzichtige buis van een aantal Westervoortse non-profit
organisaties gooien. De Brug heeft met deze actie maar liefst €530 gekregen. Wij willen alle ouders
die hun muntjes in "onze buis" hebben gegooid hartelijk bedanken! Met zo’n “extraatje” zijn we erg
blij!

Agenda
23 juli
6 september
10 september
10 september
15 september

Start zomervakantie om 12.00 uur, op locatie Heilweg om 12.15 uur
Eerste schooldag
Eerste steenlegging op de nieuwbouw
Volgende INFO
Openingsviering en bedanken ouders MR, OR en AC

Schoolstraat
Locatie Paepestraat
11 augustus
7 september

Verjaardag juf Ingrid
Luizencontrole

Locatie Heilweg
17 augustus
7 september

Verjaardag juf Anneke
Luizencontrole

Uitterweert
20 augustus
30 augustus
6 september

Verjaardag juf Natascha
Verjaardag juf Cynthia
Luizencontrole

