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Geachte ouders, verzorgers,
Iedere basisschool in Nederland wordt minstens eenmaal per vier jaar bezocht door de Inspectie van
het Onderwijs. Onze school was in januari jl. aan de beurt. Het rapport is nu openbaar en te vinden
via de Toezichtkaart op www.onderwijsinspectie.nl. U kunt hier onder meer lezen dat “op Basisschool
De Brug de kwaliteit van het onderwijs voor alle onderzochte indicatoren op orde is”. We zijn uiteraard
erg blij met dit goede oordeel! Trots zijn wij ook met de goede CITO-scores die onze leerlingen in
groep 8 wisten te behalen. In totaal scoorde De Brug met 535,7 dus boven het landelijke gemiddelde
van 535,1. Goed gedaan leerlingen van groep 8!
Afscheid van mevrouw Ria
Ruim vier jaar heeft mevrouw Ria op locatie Schoolstraat iedere dag gezorgd voor schone tafeltjes,
frisse toiletten en gezogen en gedweilde lokalen en gangen. Nu gaat mevrouw Ria het samen met
haar man wat kalmer aan doen. We hopen dat ze samen nog heel veel jaren gezellige uitstapjes
kunnen maken en wensen haar voor de toekomst het allerbeste toe!
Kamp Ameland groep 7 en 8 locatie Uitterweert
De week waar door zoveel kinderen verlangend naar uit wordt gezien, is nu bijna aangebroken: kamp
Ameland! We wensen de leerlingen van deze groepen op locatie Uitterweert heel veel plezier met
elkaar en verheugen ons nu al op al jullie belevenissen!
Ouderavond
In de vorige INFO werd u uitgenodigd voor het bezoeken van een ouderavond over relationele en
seksuele vorming van kinderen in de basisschoolleeftijd. U had hierbij de keuze uit twee avonden: een
op locatie Schoolstraat en een op locatie Uitterweert. Omdat we voor de avond op locatie Uitterweert
maar één aanmelding hebben gekregen, gaat deze avond niet door. De ouderavond op locatie
Schoolstraat op maandag 11 april gaat WEL door. Ook ouders die zich nog niet hebben aangemeld,
zijn op deze avond van harte welkom. De aanvang is om 20.00 uur.
Verkeersexamen groep 7
Het is belangrijk dat uw kind aan het verkeersexamen deelneemt op een veilige fiets.
Daarom is er op dinsdag 5 april een fietsveiligheidskeurig op school. Deze keuring zal worden
uitgevoerd door de plaatselijke fietsenmaker in samenwerking met de verkeersouders. Het accent zal
bij deze keuring uiteraard liggen op de veiligheid (remmen, banden, verlichting, enz.). Zorgt u ervoor
Dat uw kind op die dag de fiets meeneemt naar school?
Het theorie-verkeersexamen vindt plaats op donderdag 14 april. U kunt de theorie een keer met uw
kind oefenen op www.veiligverkeernederland.nl/examen.
Op woensdag 20 april leggen de kinderen van groep 7 het praktijk-verkeersexamen af. De opening
van het examen wordt verricht dit jaar verricht door wethouder Wobma en beleidsambtenaar Toon
Albers bij locatie Schoolstraat. Op beide locaties starten we om 9.00 uur vanaf school. De kinderen
vertrekken een voor een en zullen de examenroute door Westervoort per fiets afleggen. We
verwachten rond 11.00 uur klaar te zijn.
De af te leggen route ontvangt u binnenkort, zodat u deze met uw kind kunt oefenen.
We hopen natuurlijk dat alle kinderen voor hun examen slagen, veel succes allemaal!

Verkeersouders gezocht!!!
Voor de organisatie van het verkeersexamen van 2012 en verder, zijn wij op zoek naar een of
meerdere verkeersouders. De activiteiten bestaan uit het organiseren van het verkeersexamen,de
fietscontrole en het overleg met de gemeente over verkeersknelpunten, ANWB Streetwise, enz.
Vrijwilligers (ouders van leerlingen in alle groepen die een actieve rol willen spelen bij de
verkeersveiligheid van kinderen in de basisschoolleeftijd) kunnen zich opgeven bij de leerkrachten van
groep 7.
Schoolwas
Mevrouw Ria verzorgde tot op heden altijd de schoolwas, dat wil zeggen de handdoeken en
theedoeken die in de groepen worden gebruikt. Nu zij is gestopt met haar werk, zijn wij op zoek naar
ouders die bij toerbeurt deze was voor ons willen doen. Wilt u meer informatie of wilt u zich al
opgeven? Dat kan bij juf Anneke.
Groepen 1/2 locatie Schoolstraat
Voor een knutselopdracht waar wij in de week van 11 april mee beginnen, willen wij u vragen uw
zoon/dochter volgende week een schoteltje mee naar school te geven.
Creon
Jongerencentrum Creon in Westervoort heeft in de maanden april en mei allerlei leuke activiteiten
voor kinderen uit groep 6, 7 en 8. Zo is er op 6 april een vossenjacht, op 20 april een waveboard clinic
en op 11 mei een muziekmiddag met drummen, gitaar en dj-cursus. Aan al deze activiteiten kunnen
kinderen gratis meedoen. Kijk op www.jc-creon.nl voor meer informatie.
Palmpasen groep 1 t/m 4
Vrijdag 15 april vieren we op school Palmpasen. De groepen 1 t/m 4 versieren dan een palmpaasstok.
Wilt u uw kind vanaf maandag 11 april een (onversierde) palmpaasstok en een plastic fles of melkpak,
gevuld met wat zand of aarde, voorzien van naam, meegeven? Buxustakjes zijn ook welkom.
Na het versieren is er rond 11.30 uur een korte optocht in de omgeving van beide locaties. U bent dan
als toeschouwer natuurlijk van harte welkom!
Kosteloos materiaal voor MI-thema “Natuur, je buur”
Hoewel het nog even duurt, zijn wij nu al op zoek naar kosteloos materiaal dat wij willen gebruiken
voor het vierde MI-thema “Natuur je buur”. U kunt het inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “In de klas en overal,
zachtjes praten overal”. De week daarna staat de afspraak “We helpen elkaar” centraal.
Agenda
5 april
11 april
13 april
14 april
15 april
15 april
15 april
20 april
20 april
21 april
22 april t/m 8 mei

Fietscontrole groep 7
Ouderavond voor alle ouders op locatie Schoolstraat om 20.00 uur
Schoolvoetbaltoernooi van 17.00 uur tot en met 20.00 uur
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Sponsorloop
Palmpasen groep 1 t/m 4
Volgende INFO
Verkeersexamen groep 7
Schoolvoetbaltoernooi van 17.00 uur tot en met 20.00 uur
Paasmaaltijd; alle kinderen vanaf 14.00 uur vrij
Meivakantie

Uitterweert
4 t/m 8 april
6 april

Kamp Ameland groep 7 en 8
spelletjesochtend groepen 1/2

