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Geachte ouders, verzorgers,
Ook onze school heeft te maken met de griepepidemie die momenteel door Nederland raast. De
afgelopen week waren er groepen waar maar de helft van de kinderen aanwezig was. We wensen
iedereen veel beterschap toe en hopen dat het einde van de griep nu snel in zicht komt!
Vooral voor de kinderen in groep 8 is het van belang dat zij zich van 1 tot en met 3 februari kiplekker
voelen. Tijdens die dagen wordt immers de CITO-eindtoets afgenomen. Heel veel succes!
Toegang tot locatie Schoolstraat
In de vorige INFO werd de ouders van locatie Schoolstraat dringend gevraagd zich precies te houden
aan de toegestane parkeerplaatsen in de Schoolstraat en de Ariënsstraat. Om het parkeren op de
grote parkeerplaats op het Dorpsplein te stimuleren, hebben we besloten het hek aan de zijde van het
Dorpsplein in de bocht van de Dorpsweg tijdelijk open te stellen. Deze toegang is alleen bedoeld voor
ouders die hun auto parkeren op het Dorpsplein om hun kinderen zelf weg te brengen naar school.
Kinderen die alleen naar school komen, gebruiken ALTIJD de hoofdingang aan de Schoolstraat, omdat
de toegang aan de Dorpsstraat veel te gevaarlijk is.
We zijn verder in gesprek met de gemeente en de wijkagent wat we verder aan de toegang kunnen
verbeteren. U hoort hierover later meer.
Spaart u voor ons mee?
Bij het MI-thema: “Machines maken het” hebben we in de kleutergroepen op beide locaties lege
doosjes, rollen en andere spullen nodig om te knutselen. Wilt u dit voor ons sparen?
Ook zou het fijn zijn als kinderen reclamefolders meenemen waarin elektrische apparaten staan.
Alvast bedankt!
Luizencontrole
Bij de tweede luizencontrole van dit jaar bleek locatie Schoolstraat luizenvrij te zijn. Op locatie
Uitterweert is nog wel hoofdluis gezien, maar we vertrouwen erop dat bij de derde controle op
maandag 31 januari de luizen ook hier verdwenen zijn. Veel succes en sterkte gewenst aan de ouders
en kinderen die het betreft!
Help, help, help!
Leerkrachten en kinderen van de groepen 1/2 op locatie Schoolstraat, zijn dringend op zoek naar
ouders (opa’s en oma’s mogen natuurlijk ook) die af en toe komen helpen bij het overblijven. Het gaat
om de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 11.50 – 12.30 uur. Vanaf aanstaande maandag
ligt er een agenda in de klas, waarin u uw naam kunt schrijven bij de dag(en) dat u komt.
Ook wanneer u geen kinderen meer in de kleutergroep hebt, bent u van harte welkom. Helpt u ons uit
de nood? Namens kinderen en leerkrachten alvast hartelijk bedankt.
Opening MI-thema: “Machines maken het”!
Dinsdagochtend 1 februari willen we tijdens de inloop ons tweede MI-thema openen. De kinderen
kunnen dan, eventueel samen met een van hun ouders, van 8.30 tot 8.50 uur in school op zoek gaan
naar verschillende machines. Bij elke klas is een machine, in werking, te zien.
Omdat misschien niet alle ouders in de mogelijkheid zijn om op dat moment met hun kind rond te
lopen, hangt er bij de klaslokalen van groep 1 t/m 4 een intekenlijst waarop u uw naam kunt zetten
als u wel aanwezig kunt zijn. Wij maken dan van tevoren groepjes.

Opgeven voor Schoolschaaktoernooi
Zaterdag 5 februari wordt alweer het 27e Peter van Laatum Schoolschaaktoernooi georganiseerd. Het
schaaktoernooi voor basisscholieren 2011 wordt ieder jaar op een andere school in Westervoort
gehouden. Dit jaar vindt het plaats op de Montessorischool (Paepestraat 23). Leerlingen van
basisscholen uit Westervoort, die een beetje kunnen schaken, zijn van harte welkom. De deelname is
gratis. Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 3 februari via je juf of meester.
Deelnemers moeten uiterlijk 9.15 uur aanwezig zijn. Er worden 12 rondes gespeeld. Tijdens de
lunchpauze van circa 12.00 tot 13.00 uur kunnen de kinderen naar huis. Ze mogen ook blijven, maar
moeten dan wel zelf een lunchpakket meenemen.
Wilt u komen kijken naar alle grootmeesters in de dop, dan bent u vanaf 10.00 uur en 16.00 uur van
harte welkom. De prijsuitreiking is rond 15.45 uur. We wensen alle spelers veel plezier en succes!
Beide groepen 8 op bezoek naar het Groenhorst College
Vrijdag 28 januari gaan van beide locaties de kinderen uit groep 8 naar Het Groenhorst College in
Velp. Ze moeten allemaal vroeg uit de veren om op tijd bij de bus te zijn. De kinderen van locatie
Schoolstraat vertrekken om 7.55 uur en de kinderen van locatie Uitterweert vertrekken met dezelfde
bus om 8.05 uur. Zorg dus dat je op tijd op school bent!
Het is een leuke, leerzame kennismaking met deze school, en ook met het Voorgezet Onderwijs.
Ouders gevraagd voor de jaarlijkse sportdag
De sportdagcommissie is al weer druk bezig met de voorbereiding van de jaarlijkse sport- en speldag.
Dit jaar zal dit sportieve evenement op 20 mei plaatsvinden. De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben
een brief meegekregen waarin gevraagd wordt naar ouders die tijdens de sportdag kinderen willen
begeleiden of als scheidstrechter willen meedoen. De strookjes kunnen tot en met woensdag 2
februari ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind. Voor de groepen 1 t/m 4 volgt later de
uitnodiging.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “In de klas en in de hal,
zachtjes praten overal”. De week daarna staat de afspraak “We helpen elkaar” centraal.
Agenda
24-28 januari
28 en 31 januari
1-3 februari
2 februari
4 februari
5 februari
14 februari
17 februari
18 februari
19 februari

Uitterweert
31 januari
8 februari

Tweede toetsweek groep 2 t/m 7
Groepen 1 t/m 4 vrij
Cito-eindtoets groep 8
Start MI-thema “Machines maken het”
Volgende INFO
Schoolschaaktoernooi
Rapporten mee naar huis
Viering 10-jarig bestaan van De Brug
Officiële opening nieuwbouw locatie Schoolstraat
“Open huis” locatie Schoolstraat voor belangstellenden;
12.00 uur tot 15.00 uur

Luizencontrole
Verjaardag juf Marcia

