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Geachte ouders, verzorgers,
Graag wensen wij u allen een heel goed, gezond en gelukkig 2011!
Hopelijk heeft u samen met uw kind(eren) kunnen genieten van alle gezelligheid die de kerstvakantie
met zich meebrengt en heeft het winterweer naast de nodige overlast, vooral ook veel plezier
gegeven.
Nu is de kop van het nieuwe jaar er al weer af en zit de eerste schoolweek erop. We hopen dat het
voor ons allemaal een fijne tweede helft van dit schooljaar mag worden!
Ouderbijdrage!
De ouderraad vraagt aandacht voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Op dit moment is
slechts 61% van alle bijdragen ontvangen. Dit is niet voldoende om alle activiteiten die dit jaar nog
gepland zijn te financieren.
Indien u op dit moment nog niet heeft betaald, vragen wij u om de bijdrage van €15 per kind over te
maken op onze Postbank/ING-rekening 5116012 ten name van Oudervereniging Katholieke
Basisschool De Brug in Westervoort, onder vermelding van de naam, achternaam, schoollocatie
en groep(en) van uw kind(eren). De bijdrage van €15 geldt voor kinderen die vóór de kerstvakantie
al op school zaten. Is uw kind na de kerstvakantie op school gekomen, dan ontvangt u nog een
factuur van de ouderraad.
Toetsweken
Een groot deel van januari wordt besteed aan het toetsen van de kinderen. De komende week gaat
groep 8 aan de slag, de twee weken daarna is het de beurt aan de groepen 2 t/m 7. Bij onze jongste
leerlingen gaat het om de taalontwikkeling en de vaardigheden op het gebied van het rekenen. Bij de
kinderen in de hogere groepen wordt gekeken naar de vorderingen bij lezen, spellen en rekenen en
(vanaf groep 4) begrijpend lezen. De resultaten van de toetsen geven de leerkrachten een goed
inzicht in de vorderingen die de kinderen in de eerste helft van het schooljaar hebben gemaakt en hoe
ze hen verder kunnen begeleiden. Groep 8 bereidt zich met een eigen toetsweek voor op de CITOeindtoets die dit jaar plaatsvindt op 1, 2 en 3 februari.
Luizencontrole
Helaas zijn op beide locaties weer luizen gevonden. Kinderen uit de groepen waar luizen werden
geconstateerd hebben daarover zoals gebruikelijk een brief meegekregen. Wilt u uw kind(eren) de
komende tijd extra goed controleren door het haar geregeld met een luizenkam te kammen en zo
nodig te behandelen? Op maandag 17 januari wordt op locatie Uitterweert opnieuw gecontroleerd. Op
dinsdag 18 januari gebeurt dit op locatie Schoolstraat.
Parkeren locatie Schoolstraat
Al vanaf de eerste week dat wij de nieuwe school aan de Schoolstraat betrokken, krijgen wij klachten
van omwonenden over verkeerd geparkeerde auto’s. Deze week zijn wij als school door de gemeente
aangesproken op deze overtredingen. Vanaf de volgende week gaan er extra controles plaatsvinden
en kan een verkeerd geparkeerde auto, ook al is dat maar voor even, een boete van €70 opleveren.
Daarom verzoeken wij alle ouders alle verkeersregels betreffende het parkeren na te volgen. Dit
betekent dat er aan de Schoolstraat alleen in de parkeerhavens geparkeerd mag worden en in de
Ariënstraat slechts aan één zijde van de weg.
Van belang is verder met name dat alle op- en uitritten van omwonenden vrij blijven en niet
worden geblokkeerd.
Wij hopen op uw medewerking te mogen rekenen.

Officiële opening van locatie Schoolstraat voor alle ouders van De Brug
Zoals al eerder aangekondigd wordt op vrijdag 18 februari de nieuwbouw van locatie Schoolstraat
officieel geopend. Bij de openingshandeling rond 10.30 uur zullen alle kinderen van onze school
aanwezig zijn. Ook nodigen wij hier alle ouders bij uit, dus de ouders van zowel locatie Schoolstraat
als locatie Uitterweert. Wilt u dit alvast in de agenda noteren?
Ophalen van de kinderen bij locatie Schoolstraat
Het is de bedoeling dat ouders die hun kinderen komen halen op het schoolplein wachten bij de eigen
ingang van de groep van hun kind. Wilt u dus NIET op de stoep of op de straat blijven staan, maar op
het schoolplein komen?
Centrum voor Jeugd en Gezin
Op verzoek van het Centrum voor Jeugd en Gezin geven wij wat informatie mee over de
ondersteuning die dit centrum in de gemeente Westervoort kan geven bij de opvoeding van uw
kind(eren).
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “Wie rent hierbinnen,
moet opnieuw beginnen”. De week daarna staat de afspraak “We luisteren naar elkaar” centraal.
Agenda
10-14 januari
17-28 januari
21 januari
28 en 31 januari
1-3 februari
2 februari
5 februari

Toetsweek groep 8
Toetsweken groep 2 t/m 7
Volgende INFO
Groepen 1 t/m 4 vrijdag
Cito-eindtoets groep 8
Start MI-thema “Machines maken het”
Schoolschaaktoernooi

Schoolstraat
13 januari
18 januari

Verjaardag juf Riet en meester Ton
Luizencontrole

Uitterweert
17 januari

Luizencontrole

