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Geachte ouders, verzorgers,
De CITO-eindtoets zit er op! Voor veel kinderen in groep 8 is het een hele opluchting dat de CITOeindtoets achter de rug is. Afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag is er hard gewerkt om een
mooie score te halen. Maar al is de CITO-score van belang, nog belangrijker is het advies dat de
leerlingen straks van hun leerkrachten meekrijgen en dat gebaseerd is op observaties van de
leerkrachten en prestaties van de kinderen gedurende de jaren dat zij bij ons op school zijn.
Festiviteiten op 17 en 18 februari
Zoals u weet viert onze school op 17 februari het feit dat wij al weer 10 jaar De Brug zijn. U krijgt
over de festiviteiten nog een aparte uitnodiging, maar we willen nu alvast laten weten dat u op 17
februari van harte welkom bent bij een bijzondere theatervoorstelling die om 13.15 uur op beide
locaties begint.
Op vrijdag 18 februari wordt buiten rond 10.45 uur de nieuwbouw van locatie Schoolstraat officieel
geopend. Ook daar bent u van harte voor uitgenodigd.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Het nieuwe schooljaar lijkt nog ver weg, maar binnenkort gaan wij toch al aan de gang met de
groepssamenstelling en bezetting voor volgend schooljaar. Om met name in de kleutergroepen een
evenwichtige verdeling te maken, is het voor ons belangrijk te weten welke kleuters wij tot 1 oktober
2011 op De Brug mogen verwelkomen. Mocht u nog een jonger kind hebben dat in de loop van
volgend schooljaar vier jaar wordt en nog niet bij ons staat ingeschreven, dan verzoeken wij u
vriendelijk dit zo snel mogelijk alsnog te doen. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij juf Carin op
locatie Uitterweert en juf Anneke op locatie Schoolstraat.
Voorrondes Nationale Voorleeswedstrijd
Op zaterdag 12 februari gaan de twee voorleeskampioenen van De Brug meedoen aan het vervolg
van de Voorrondes van de Nationale voorleeswedstrijd. Voor locatie Schoolstraat is Ellen van Til
uitverkoren, voor locatie Uitterweert is dit Daphne Otten. Deze voorronde wordt gehouden in de
bibliotheek van Duiven. De winnaar gaat door naar de halve finale in Twello. We wensen Ellen en
Daphne veel plezier en succes toe!
Adresgegevens van leerkrachten
Van onze drie nieuwe leerkrachten kan het handig zijn de adresgegevens beschikbaar te hebben:
Karin Otter: De Twee Roeden 12, 6931 CS Westervoort, tel.nr: 06-30261537
Annika van Helvoort: Prinses Máximastraat 10, 6881 XA Velp, tel.nr: 026-8480695
Symone Boerstoel: Brinkerhof 78, 7251 WP Vorden, tel.nr: 0575-551799
Bovendien is Sander van Dieren verhuisd en wel naar: Margrietstraat 43, 6833 AJ Arnhem; zijn tel.nr
is ongewijzigd gebleven.
Opknappen versterker Schoolstraat
Welke ouder kan voor ons onderzoeken waarom we maar één kanaal horen van de versterker? Het
gaat om een Samick Power Amplifier; SMP-4000. Wanneer u de mogelijkheden heeft om dit te
onderzoeken en zelfs ook op te lossen, wilt u dan (liefst voor woensdag) contact opnemen met
meester Willem Jan? Alvast bedankt!

Stagiaires op De Brug
Op locatie Uitterweert komen Joyce de Geest en Danique Peters als onderwijsassistentes in de
kleuterbouw stage lopen. Op locatie Schoolstraat zijn dit Ashley Jacobsen bij juf Linda en Simone
Appels bij juf Thera. Alle onderwijsassistentes zullen op woensdag, donderdag en vrijdag op school te
vinden zijn. Daarnaast loopt Danique Peters stage op locatie Uitterweert op de maandag, dinsdag en
woensdag.
Eveneens verwelkomen wij op maandag, dinsdag en woensdag in de klas van juf Linda Jan van der
Meulen, PABO-LIO stagiair. Een Lio-stagiair heeft zijn/haar studie bijna afgerond en mag na een
inwerkperiode zelfstandig voor een groep staan. We wensen alle stagiaires een fijne en leerzame tijd
toe op De Brug.
Schoolschaaktoernooi
Van beide locaties doen aanstaande zaterdag kinderen van De Brug mee aan het jaarlijkse
Schoolschaaktoernooi. De deelnemers worden uiterlijk om 9.15 uur verwacht op de Montessorischool,
Paepestraat 23. Om 15.45 vindt de prijsuitreiking plaats. U wordt allen van harte uitgenodigd om het
spel van de schakers te bewonderen.
Alle spelers heel veel plezier en succes gewenst.
Schommel en duikelrek aangeboden
Op locatie Schoolstraat worden zowel de schommel (voor 2 kinderen) als het dubbele duikelrek niet
meer teruggeplaatst omdat beide speeltoestellen niet meer aan de veiligheidseisen voor een
schoolplein voldoen. Met een kleine aanpassing zijn beide toestellen echter nog lange tijd met plezier
te gebruiken. Wie geïnteresseerd is in een overname (tegen ieder aannemelijk bod!) kan zich melden
bij meester Willem Jan.
Spelletjesmiddag locatie Schoolstraat
Dinsdagmiddag 8 februari komen de kinderen van groep 8 weer bij de kleutergroepen van juf Linda
en juf Thera om samen met de kleuters gezelschapspelen te spelen. We vragen daarom aan de ouders
van beide groepen om er voor te zorgen dat uw kind een leuk gezelschapspel bij zich heeft.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “Zeg ik stop, hou dan
op”. De week daarna staat de afspraak “We zijn aardig voor elkaar” centraal.
Agenda
ATTENTIE!!!
In de schoolgids en op de kalender staan op 1 april en 24 juni 2 vrije dagen vermeld voor
de groepen 1 t/m 4. Dit is onjuist. De vrije dagen gelden alleen voor de groepen 1 en 2;
de groepen 3 en 4 hebben dus WEL gewoon school!
2-22 februari
5 februari
14 februari
17 februari
18 februari
18 februari
19 februari

MI-thema “Machines maken het”
Schoolschaaktoernooi
Rapporten mee naar huis
Viering 10-jarig bestaan van De Brug
Officiële opening nieuwbouw locatie Schoolstraat
Volgende INFO
Open huis locatie Schoolstraat van 12.00-15.00 uur

Schoolstraat
8 februari
21 februari

Spelletjesmiddag in groep 1/2
Verjaardag juf Thera

Uitterweert
8 februari

Verjaardag juf Marcia

