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Geachte ouders, verzorgers,
Hopelijk heeft u allemaal samen met uw kind(eren) kunnen genieten van een fijne, ontspannen
zomervakantie. Aan de kinderen is in ieder geval duidelijk te merken dat er weer voldoende energie
voor het nieuwe schooljaar is opgedaan! We hopen dat dit nieuwe schooljaar voor iedereen een
gezellige en ook leerzame tijd zal vormen, waarbij wij u als betrokken ouders graag geregeld
ontmoeten.
Zoon voor juf Karien
Op donderdag 2 september jl. is juf Karien bevallen van een prachtige zoon. Zijn naam is Lennon en
zowel hijzelf als zijn moeder maken het uitstekend. Wij wensen Karien en Barry alle geluk toe met de
geboorte van hun kind!
De Inloop
In alle groepen begint de schooldag bij ons op school om 8.20 uur met de Inloop. Tijdens de eerste
10 minuten van de Inloop, dus tot 8.30 uur, zijn ouders van harte welkom om te kijken waar hun kind
mee bezig is of om samen met hun kind aan iets voor school te werken. Ook kunt u tot die tijd iets
aan de leerkracht doorgeven of een korte vraag stellen. Na die eerste 10 minuten gaat de leerkracht
met kinderen aan de instructietafel aan het werk en is het de bedoeling dat ouders het lokaal
verlaten. Wij vragen u dringend zich aan deze tijd te houden en het doel van de Inloop te
respecteren. Voor een gesprekje met andere ouders geven wij u graag de gelegenheid in de hal of bij
mooi weer op het schoolplein.
Volledigheidshalve zetten we de afspraken rond de Inloop nog even op een rijtje:
?? Met uitzondering van de groepen 5 tot en met 8 op locatie Heilweg moeten alle kinderen van
groep 1 tot en met 8 uiterlijk om 8.30 uur op school zijn!
?? De Inloop begint voor al deze groepen om 8.20 uur en duurt tot 8.40 uur.
?? De kinderen kunnen zelf kiezen uit het aanbod dat klaarstaat.
?? Ouders/verzorgers kunnen even mee naar binnen om te kijken waar hun kind mee bezig is of
om samen met hun kind iets te doen.
?? Wanneer u kort iets door wilt geven aan de leerkracht van uw kind, kan dat in de
kleutergroepen uiterlijk tot 8.40 uur en in de groepen 3 tot en met 8 uiterlijk tot 8.30 uur.
?? Om 8.30 uur beginnen de leerkrachten van groep 3 tot en met 8 met werken aan de
instructietafel. Het is de bedoeling dat ouders dan het lokaal verlaten, tenzij ze tot uiterlijk
8.40 uur gericht met hun kind aan het werk zijn.
?? In de kleutergroepen beginnen de leerkrachten om 8.40 uur met de kleine kring. Het is de
bedoeling dat alle ouders dan het lokaal hebben verlaten.
?? Vanwege de tijdelijke huisvesting op locatie Heilweg van de groepen 5 tot en met 8 geldt voor
deze leerlingen een uitzondering op de begintijd van de Inloop. Hun Inloop begint op alle
dagen behalve woensdag om 8.35 uur; op woensdag start de Inloop om 8.05 uur.
We vragen alle ouders/verzorgers in het belang van hun kind(eren) hieraan mee te werken.

Jantje Beton Actie
Evenals voorgaande jaren doen we ook nu weer mee aan de landelijke lotenverkoopactie van Jantje
Beton. De actie is op woensdag 8 september gestart en duurt t/m woensdag 22 september. We
vragen aan de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 of ze willen proberen de loten van één
boekje te verkopen, maar meer mag natuurlijk ook. De kinderen krijgen hierover uitleg van hun
leerkracht.
We kunnen ons voorstellen dat er kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 zijn die ook graag mee
willen doen. Dat kan natuurlijk! Wij vragen u als ouder dan het lotenboekje bij de groepsleerkracht op
te halen. Alle kinderen kunnen geheel vrijwillig meedoen. Wij hopen natuurlijk wel dat er veel loten
verkocht zullen worden. Ook nu weer zullen we de opbrengst gebruiken voor het aanschaffen van
boeken voor de klassenbibliotheek van alle groepen op school.
Jaarvergadering ouderraad en groepsinformatieavond
Op maandag 20 en maandag 27 september vindt de jaarvergadering van de ouderraad plaats. Op
locatie Uitterweert worden op maandag 20 september de ouders van locatie Uitterweert en de ouders
van groep 5 tot en met 8 van locatie Heilweg uitgenodigd. Op 27 september vindt de jaarvergadering
plaats op locatie Paepestraat voor de ouders met kinderen in groep 1 tot en met 4. Om zicht te
hebben op het aantal stoelen dat hiervoor moet worden klaargezet, willen wij u vragen het strookje
onderaan deze INFO uiterlijk woensdag 15 september in te leveren bij de leerkracht van uw kind.
Wanneer u van te voren een jaarverslag van de ouderraad wilt ontvangen, kunt u dat ook op het
strookje aangeven.
Aansluitend op de ouderavond bent u van harte welkom in de groepen 3 tot en met 8. U kunt
kennismaken met de groepsleerkracht en u krijgt onder andere informatie over het lesprogramma van
dit schooljaar. Voor ouders met kinderen in de groepen 1 en 2 is er van 11 tot en met 15 oktober een
kijkweek. Via een intekenlijst bij de groep wordt u tegen die tijd uitgenodigd om een dagdeel in de
groep te komen kijken.
Fietscontroledag groep 4 t/m 8: fietsen mee naar school op donderdag 16 september!
Op donderdag 16 september a.s. organiseren de Westervoortse basisscholen de jaarlijkse
fiets(verlichtings)controle voor de kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Zoals elk najaar als de dagen
korter worden en dus het belang van goede verlichting toeneemt, controleren ook dit jaar de
verkeersouders samen met de plaatselijke fietsenmakers, de verlichting van de fietsen van de
kinderen. Wij letten hierbij op: goed werkende verlichting (voor en achter) en goede zijreflectie.
Uiteraard wordt er ook naar andere veiligheidsaspecten, zoals goedwerkende remmen gekeken, maar
het accent ligt op de verlichting. De actie is vooral bedoeld om de aandacht te vestigen op goed
werkende verlichting in relatie tot de veiligheid van uw kind. Als er iets mankeert aan de verlichting
krijgt uw kind een controlekaart. Met deze kaart kunt u – als u dat wilt – naar één van de plaatselijke
fietsenmakers.
Verkeersouders basisschool De Brug, Ruud Burgers (locatie Uitterweert) en Jaap Kroon (locatie
Schoolstraat)
Mi-thema “Samen Bouwen”
Eind september starten we met het Mi-thema “Samen Bouwen”. Het lijkt ons erg leuk als er ouders of
andere familieleden zouden zijn die in de klas wat kunnen vertellen of laten zien met betrekking tot dit
thema. Misschien wil iemand een muurtje metselen, iets timmeren, behangen, schilderen of iets
anders dat met dit thema heeft te maken. Als u een leuk idee heeft, geeft u dit dan door aan de
groepsleerkracht.
Ook willen we tijdens dit thema een straatje klinkeren tussen het “wilde bloemenperk” op locatie
Uitterweert. Zijn er ouders die nog kleine klinkertjes hebben staan voor onze schooltuin? Geeft u dit
even door aan juf Carin. Als het niet lukt om ze op school te brengen, komen we ze graag bij u halen.
Bedankje van juf Tiny
Hallo lieve mensen , ik hoop dat jullie allemaal 'n goede vakantie hebben gehad.
Bij deze wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de bloemen,douchecrèmes enz.
Nog steeds komen er kaarten binnen, erg leuk. Maar het allerleukste is toch de opbrengst voor de
stichting: DOE EEN WENS. want ja de opbrengst is maar liefst € 325,00.
Daarvoor heel heel hartelijk dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
We zien elkaar zeker nog eens, groetjesTiny.

Stagiaires op De Brug
Gedurende de eerste maanden van dit schooljaar mogen wij weer enkele stagiaires op De Brug
begroeten. Het betreft Charèl Huisman die in groep 4 op locatie Paepestraat aan de slag gaat, Kiki
Aarns die groep 6 op locatie Heilweg mede onder haar hoede krijgt en Iris Kooi die in groep 6/7 op
locatie Uitterweert is geplaatst. Tessa Vermeulen komt als stagiaire-onderwijsassistent juf Thera in
groep 1/2 op locatie Paepestraat ondersteunen. We wensen alle stagiaires een goede tijd toe bij ons
op school.
Eerste steen locatie Schoolstraat
Vandaag is in onze nieuwe school aan de Schoolstraat tijdens een korte maar feestelijke bijeenkomst
de “eerste steen” gelegd. De “eerste steen” zult u wellicht vragen, de school staat er toch al bijna
helemaal? Inderdaad, maar met deze eerste steen wordt ook meer een plaquette bedoeld die ter
herinnering aan de nieuwbouw in de gevel wordt aangebracht. De steen werd geplaatst door oudwethouder Piet van Egmond samen met 2 leerlingen uit groep 8. Op de plaquette staat de tekst
Samen De Brug. 10 september 2010.
De bouw vordert verder gestaag. We rekenen voorzichtig al op een verhuizing halverwege de maand
november, maar kunnen nog geen exacte datum geven.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “We spelen samen”.
De week daarna staat de afspraak “Gaat de bel, dan stopt het spel” centraal.

Agenda
15 september
16 september
24 september
27 september

Openingsviering en bedanken ouders MR, OR en AC
Fietscontrole groep 4 t/m 8
Volgende INFO
Start MI-thema “Samen Bouwen”

Schoolstraat
Locatie Paepestraat
27 september

Jaarvergadering Ouderraad en groepsinformatieavond groep 3 en 4

Locatie Heilweg
20 september
Uitterweert
20 september
21 september
24 september

Jaarvergadering Ouderraad (op locatie Uitterweert) en groepsinformatieavond
groep 5 t/m 8 (op locatie Heilweg)
Jaarvergadering Ouderraad en groepsinformatieavond groep 3 t/m 8
Verjaardag juf Joukje
Verjaardag juf Cynthia

? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouders van ………..………………………………………………………………………….Groep(en):………………………
komen WEL / NIET op de jaarvergadering. Aantal personen…..
en willen het jaarverslag van de ouderraad van te voren WEL / NIET ontvangen.

