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Geachte ouders, verzorgers,
Het was vandaag een drukke dag voor Sinterklaas, maar gelukkig zag hij toch kans om ook bij ons op
school te komen. En dat terwijl op locatie Uitterweert twee Pieten zich verslapen hadden en de Sint
daardoor aan alles zelf moest denken. Geen wonder dat paard Amigo op stal was blijven staan en
Sinterklaas in een bakfiets bij school aan kwam!
Op locatie Schoolstraat liep het ook bijna mis. Piet Trappedoelie had namelijk de boot met de
cadeautjes gemist. Gelukkig liep alles goed af en kregen ook de kinderen op locatie Schoolstraat hun
pakje. Bovendien hadden de ouders van de activiteitencommissie voor allerlei lekkers gezorgd. Het
was al met al weer een prachtig Sinterklaasfeest!
We hopen dat ook het komend weekend Sinterklaas bij de kinderen thuis nog voor veel plezier zorgt!
Schoolmelk op locatie Schoolstraat
Vorige week donderdag hebben alle kinderen van locatie Schoolstraat een proefpakje Optimel
gekregen tijdens de lunchpauze en is er een aanmeldbrief meegegeven. Dit betekent dat er genoeg
ouders hebben aangegeven dat ze interesse hebben in het afsluiten van een abonnement en dat we
tot invoering overgaan. De bedoeling is dat de ouders de aanmeldbrief ZELF versturen naar Campina!
Hier volgt wat verdere informatie:
Eerst mogelijke leverdatum: dinsdag 4 januari; dit houdt in dat de kinderen donderdag 6 januari voor
het eerst hun schoolmelk kunnen nuttigen.
Assortiment: halfvolle melk en Optimel drink framboos
Leverdag(en): dinsdag
Ouders locatie Schoolstraat hartelijk bedankt!
De afgelopen weken hebben we weer mogen ondervinden dat er op onze school heel wat ouders zijn
die zich melden als we om hulp verlegen zitten. Alle ouders die hebben meegeholpen tijdens de
verhuizing naar de Schoolstraat zijn we dan ook zeer dankbaar!
Dankzij hun inzet hebben we ook een school in Malawi kunnen voorzien van ons oude
schoolmeubilair. Vooral dit laatste geeft veel voldoening, al doet het ons ook beseffen hoe goed wij
het in Nederland hebben: wij kunnen immers mooie nieuwe schoolspullen aanschaffen en elders
moeten ze het doen met afgeleefde stoelen en tafels. Ook hier is dankbaarheid op zijn plaats.
Twee Verkeersouders gezocht: herhaalde oproep!
Al eerder is gevraagd om ouders die met school en de gemeente en/of de politie overleggen over de
verkeersveiligheid van onze kinderen. Zij helpen ook mee met de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole en
het verkeerspraktijkexamen van groep 7. Een belangrijke taak dus, die we graag na het vertrek van
de huidige verkeersouders komend jaar willen voortzetten. We doen dan ook een dringend beroep op
een ouder vanuit iedere locatie om zich aan te melden bij de locatiecoördinatoren Anneke en Carin.
Feestelijke dagen in februari
De Brug bestaat nu officieel 10 jaar. Dit gaan we vieren op 17 februari met een speciale dag voor alle
leerlingen van onze school. Het programma blijft nog even geheim, maar belooft veel plezier!
Datzelfde geldt voor de officiële opening van locatie Schoolstraat op vrijdagochtend 18 februari. Op de
kalender die aan het begin van het schooljaar werd uitgereikt staat de opening gepland voor 7
januari. Deze kunt u dus doorstrepen en vervangen voor 18 februari. Noteert u ook alvast 17 februari
in de agenda?

Kerstvieringen
Over de Kerstvieringen wordt u in een speciale Kerst-INFO nader geïnformeerd.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “Gaat de bel, dan
stopt het spel”. De laatste week voor de Kerstvakantie staat de afspraak “We zijn zuinig op
elkaars spullen” centraal.
Agenda
16 december
17 december
3 januari
7 januari
10 januari

Kerstviering
start Kerstvakantie vanaf 12.00 uur
Eerste schooldag na de Kerstvakantie
Volgende INFO
Start toetsweek groep 8

Schoolstraat
4 januari

Luizencontrole

Uitterweert
3 januari

Luizencontrole

