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Geachte ouders, verzorgers,
Op de locaties Paepestraat en Heilweg is het aftellen nu echt begonnen: over 1½ week beginnen we
met verhuizen naar onze prachtige nieuwe school! De kratten en dozen zijn al afgeleverd, een deel
van de nieuwe computers staat al in de gang. Alle kinderen en leerkrachten kunnen eigenlijk niet
meer wachten….!
Zoals u weet hebben de kinderen van zowel de locaties Paepestraat en Heilweg als van locatie
Uitterweert op woensdag 17 november vrij. De leerlingen van de locaties Paepestraat en Heilweg
hebben ook de twee dagen daarna vrij, dus op 18 en 19 november. De kinderen van locatie
Uitterweert hebben deze twee dagen gewoon les.
Speelleerlandschap locatie Uitterweert
Komende maandag 8 november gaan we met alle kinderen van locatie Uitterweert een middag aan
ons speelleerlandschap werken. De kinderen mogen hiervoor tuingereedschap meenemen, zoals een
bezem, hark, schep, emmer, laarzen en eventueel tuinhandschoenen. Als u zelf, als ouder,
maandagmiddag tijd hebt dan bent u ook van harte welkom om mee te komen helpen van 13.15 uur
tot 14.30 uur.
Nieuwe vulpennen groep 4 en groep 6
In het schooljaar 2009-2010 heeft De Brug meegedaan aan een breed onderzoek naar de pengreep
bij kinderen van groep 2 tot en met groep 8. Na de herfstvakantie hebben alle kinderen van groep 4
en groep 6 een nieuwe vulpen gekregen. Deze schoolvulpen is uitgezocht op basis van de adviezen uit
het onderzoek. Voor groep 4, 5 en 6 geldt dan ook dat er alleen nog met de schoolvulpen geschreven
mag worden. De enige uitzondering die wij hierop maken, is wanneer er op advies van bijvoorbeeld
een fysiotherapeut met een andere pen geschreven moet worden. Mocht de schoolvulpen kapotgaan
of kwijtraken, dan kunt u op school tegen een vergoeding van 5 euro een nieuwe vulpen aanschaffen.
Surpriseavond
In verband met de verhuizing gaat de geplande surpriseavond op 18 november op locatie Schoolstraat
niet door. Op locatie Uitterweert gaat de surpriseavond natuurlijk wel gewoon door.
Jantje Beton actie
Het is weer gelukt! Wij hebben met elkaar weer een fantastisch bedrag verdiend! De kinderen van
beide locaties hebben samen maar liefst voor € 3010 loten verkocht. De helft van dit bedrag is, zoals
jullie weten, bestemd voor Jantje Beton. Jantje Beton kan met dit bedrag vast weer veel kinderen blij
maken. De andere helft van het geld is bestemd voor onze school. Alle groepen hebben tijdens de
kinderboekenweek weer een aantal prachtige leesboeken aan kunnen schaffen.
Onderwijsgids Voortgezet Onderwijs
Deze gids van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is bestemd voor ouders van
leerlingen van groep 7 en/of 8 en geeft beknopte informatie over het voortgezet onderwijs. De gids
wordt niet langer op papier uitgegeven, maar is te downloaden via: www.minocw.nl/onderwijs/vogids.
Adressenlijst
Tegelijk met deze INFO ontvangt u de adressenlijst met daarop de namen en telefoonnummers van
de klasgenootjes van uw kind. Een handig hulpmiddel bij het maken van speelafspraken!

Plastic zakken gevraagd
Meneer Rinus zit dringend verlegen om plastic zakken. Wie helpt hem weer aan een nieuwe voorraad?
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “We helpen elkaar”.
De week daarna staat de afspraak “Zeg ik stop, hou dan op” centraal.
Agenda
10 november
15 november
17 november
19 november
22 en 23 november
26 november
29 november
3 december

groep 1 t/m 8 vrij
rapporten mee naar huis
groep 1 t/m 8 vrij
volgende INFO
10-minutengesprekken
groep 1 t/m 4 vrij
Pietenmiddag groep 1 t/m 4
Sinterklaas op school

Schoolstraat
Locatie Paepestraat/Schoolstraat
18 en 19 november
groep 1 t/m 4 vrij
22 november
eerste schooldag in de nieuwe school aan de Schoolstraat
Locatie Heilweg/Schoolstraat
18 en 19 november
22 november
26 november

groep 1 t/m 4 vrij
eerste schooldag in de nieuwe school aan de Schoolstraat
verjaardag juf Maicke

Uitterweert
18 november

surpriseavond groep 1 t/m 5

