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INFO ‘10 - ‘11

Geachte ouders, verzorgers,
Vandaag stond de Paasviering op De Brug in het teken van het thema “Volg je spoor”. Daarna was er
een feestelijke Paaslunch, waar groot en klein zich tegoed konden doen aan heerlijke broodjes en
natuurlijk eieren.
Vanochtend is ook de uitslag van de ballonnenwedstrijd bekend gemaakt. De ballonnen werden
tijdens de officiële opening van locatie Schoolstraat door de kinderen opgelaten. In de weken daarna
kregen wij heel wat kaartjes van vinders retour. Van locatie Schoolstraat was het een ballon uit groep
4 die het verste weg werd gevonden; de ballon kwam terecht in Varrel in Duitsland, 262 km vanaf
Westervoort. Maar de ballon die de verste reis heeft gemaakt, is een ballon uit groep 3 van locatie
Uitterweert. Deze ballon werd gevonden in Ahlbeck, ook in Duitsland, maar liefst 787 km verwijderd
van onze school. Hartelijk gefeliciteerd groep 3!
En nu is de meivakantie begonnen: heerlijk ruim twee weken genieten van vrije dagen en hopelijk
mooi weer. We zien iedereen graag weer uitgerust terug op school op 9 mei!
Sponsorloop
Wat was het een feest afgelopen vrijdag tijdens de sponsorloop die op beide locaties werd gehouden!
De kinderen liepen wat ze konden en hadden er veel plezier in om zoveel mogelijk rondjes te rennen.
Op beide pleinen was het een gezellige drukte. Het prachtige weer speelde natuurlijk mee, maar zeker
ook de lekkere hapjes die door de ouders van de activiteitencommissies met veel enthousiasme
werden aangeboden.
En natuurlijk hebben de kinderen een heel mooi bedrag bij elkaar gelopen. Een deel van dit geld is
vandaag overgedragen aan Martijn Wieleman, voorzitter van de Stichting Intercambio. Stichting
Intercambio gaat het geld besteden aan een project voor het realiseren van een coördinator bij de
Stichting Cecaci in Zanatepec in Mexico. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de
Nederlandse hulporganisatie Mensen met een Missie.
De rest van de opbrengst van de sponsorloop gaat besteed worden aan een nieuwe geluidsinstallatie
op locatie Schoolstraat en de aanleg van een vlindertuin op locatie Uitterweert. Heel veel dank
allemaal voor jullie geweldige inzet!
Nieuw schoollied van De Brug
Tijdens de sponsorloop heeft u het nieuwe schoollied van De Brug diverse malen horen zingen. Wilt u
het lied óók mee kunnen zingen, of het met uw kind(eren) tijdens bijvoorbeeld autoritjes oefenen, dan
kunt u de tekst bij deze INFO vast wel gebruiken. De kinderen zullen de melodie graag aan u laten
horen!
Voorbereiding Eerste Communie
De voorbereiding voor de Eerste Communie is in volle gang. Quinta, Jasper, Iris, Merel, Fleur, Isa,
Marit en Erik van de locatie Schoolstraat en Thijmen, Lynn, Maria van de locatie Uitterweert hebben
bijna alle bijeenkomsten in het parochiehuis gevolgd. Ook onze oud-leerling Jesse Geenacker bereidt
zich voor op zijn Eerste Communie. Zondag 15 mei kunnen alle belangstellenden de Communieviering
in de Sint Werenfriduskerk bijwonen. De viering is van 09.30 uur tot 11.00 uur.
Mobieltjes
Zoals u in de schoolgids heeft kunnen lezen, vragen wij ouders er op toe te zien dat de kinderen geen
mobieltjes meenemen naar school.

MI-thema “Natuur je buur!”
Op dinsdag 10 mei starten we met ons vierde en laatste MI-thema van dit jaar: “Natuur je Buur!”
Tijdens dit thema zal de tentoonstelling “GEVONDEN SCHOONHEID” van kunstenaar Mick de Bruijn
te zien zijn. Dit gebeurt eerst op locatie Uitterweert en daarna op locatie Schoolstraat.
Daarnaast zal Mick de Bruijn gastlessen verzorgen voor de leerlingen van groep 1 t/m 6 van beide
locaties. Tijdens deze lessen gaan de kinderen sieraden maken van materialen die ze gevonden
hebben of nog over hebben. Deze materialen die eigenlijk zinloos lijken, worden gebruikt en herbruikt
om sieraden van te maken. We zouden graag willen dat alle kinderen hiervoor materialen meenemen.
U moet dan denken aan schelpen, doppen, mooie papiertjes, toetsen van toetsenborden, schroeven,
stukjes van een niet meer complete puzzel of spel. Om u en de kinderen op nog meer ideeën te
brengen is aan deze INFO een materialen-(ideeën)-lijst toegevoegd. Ook vragen we alle kinderen een
schoenendoos mee te nemen waarin ze de materialen kunnen sparen en bewaren.
Op maandag 16 mei (de hele dag) en op dinsdag 17 mei (’s middags) zijn de groepen op locatie
Uitterweert aan de beurt voor de gastlessen. Op locatie Schoolstraat zullen de gastlessen op dinsdag
24 mei (’s middags) en donderdag 26 mei (’s middags) en woensdag 25 mei (de hele dag) plaats
vinden.
We zouden het fijn vinden als er ouders zijn die op die dag in de groep van hun kind zouden willen
helpen met het maken van de sieraden. Het is handig wanneer u dan een boormachine met kleine
boortjes en ander klein gereedschap meeneemt om te assisteren bij het maken van de producten.
U kunt u opgeven bij de lijst bij de deur van de lokalen of op het strookje onder aan deze INFO.
Schoonmaakactie “Natuur je buur!”
In samenwerking met de gemeente Westervoort houden we tijdens ons MI-thema “Natuur je buur!”
een grote schoonmaakactie op vrijdag 13 mei. De gemeente zorgt voor prikstokken, vuilniszakken en
handschoenen. ‘s Ochtends gaan we vanaf 10.30 uur met groep 1, 2 en 3 het schoolplein opruimen.
Groep 4 en 5 maakt de omgeving van onze school netjes.
‘s Middags gaan we met de bovenbouw, vanaf 13.00 uur, in de wijk rondom onze school aan de slag.
Ook voor deze activiteit zoeken we ouders die mee willen helpen. U kunt zich hiervoor aanmelden via
het strookje onderaan deze INFO.
Toegang tot locatie Schoolstraat
De ingang van locatie Schoolstraat is het hek aan de Schoolstraat. Kinderen die met de fiets naar
school komen, gebruiken het hek aan de rechterkant en lopen met de fiets aan de hand naar de
fietsenstalling. Het hek aan de zijde van de Wijborgh is nooit bedoeld geweest als toegang voor
ouders en kinderen, omdat het verkeersgevaarlijke situaties kan opleveren. Op uitdrukkelijk verzoek
van de ouders die hun auto bij de Wijborgh parkeren, is dit hek nu tijdelijk opengesteld. Voor het
gebruik ervan zijn de ouders verantwoordelijk. Het hek mag daarom alleen gebruikt worden door
ouders en door ouders die samen met hun kind(eren) naar de klas of naar huis lopen. De school kan
voor het gebruik ervan niet aansprakelijk worden gesteld.
Voor kinderen die alleen komen of alleen naar huis gaan, is deze toegang dus absoluut
verboden!
Schoolvoetbaltoernooi
De afgelopen weken is er door onze leerlingen op een geweldig leuke en sportieve wijze meegedaan
aan het jaarlijkse voetbaltoernooi. En ook nog eens met een mooi resultaat. Zowel de jongens als de
meisjes van groep 7/8 zijn eerste geworden en gaan nu door naar de regiowedstrijd die op woensdag
11 mei gehouden wordt. Veel succes alvast!
Op zoek naar groenblijvende struiken
We zijn op locatie Uitterweert in samenwerking met de BSO van de Kangoeroe bezig om de
dierenweide aan te passen zodat er voor de konijnen meer schaduw is in de zomer. Daarom willen we
wat groenblijvende struiken en/of coniferen aanplanten. Misschien bent u toevallig uw tuin aan het
veranderen en heeft u struiken over. Het zou fijn zijn wanneer u dan aan ons denkt, we kunnen ze
goed gebruiken. Wilt u hierover contact opnemen met de leidsters van de Kangoeroe of aan een van
onze leerkrachten?
Sport- en speldag groep 1 t/m 4: wie wil ons komen helpen?
Op vrijdag 20 mei is er weer een sport- en speldag voor alle scholen in Westervoort.

De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan op hun eigen locatie in groepjes verschillende spellen doen onder
begeleiding van ouders. Op beide locaties is er nog dringend behoefte aan ouders die in groep 1 t/m
4 willen helpen met het begeleiden van groepjes. U kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Maaike van
locatie Uitterweert en bij juf Linda van locatie Schoolstraat.
Luizencontrole
Na de vakantie worden de kinderen op beide locaties weer gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u er voor
zorgen dat uw zoon/dochter op die dag geen gel in het haar heeft? Ook ingevlochten haar is moeilijk
te controleren.
Speelleerlandschap locatie Schoolstraat
Heel langzaam krijgt het Speelleerlandschap van locatie Schoolstraat een groene waas dankzij de
grassprietjes die nu eindelijk beginnen te groeien. Wat duurt wachten toch lang…! Met deze droogte
geeft meneer Rinus de nieuw geplante bomen bijna iedere dag water. Weet u overigens dat een van
de fruitboompjes geschonken is door de familie de Keijzer?
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
Tijdens de eerste week na de Meivakantie 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
22 april t/m 8 mei
10 mei
13 mei
17 en 18 mei
20 mei
24 en 25 mei
26 mei

Meivakantie
Start MI-thema “Natuur je Buur!”
Volgende INFO
Entreetoets groep 7
Sport- en speldag
Entreetoets groep 7
Afsluiting MI-thema “Natuur je Buur!”

Schoolstraat
10 mei
12 mei

Luizencontrole
Verjaardag juf Linda

Uitterweert
9 mei
11 mei

Luizencontrole
spelletjesochtend groep 1 en 2

De vader/moeder van ………………………………………………………………………………………….
?? kan komen helpen bij het maken van de sieraden op:
Locatie Uitterweert

0 maandag 16 mei
0 dinsdagmiddag 17 mei

Locatie Schoolstraat

0 dinsdagmiddag 24 mei
0 woensdag 25 mei
0 donderdagmiddag 26 mei

?? kan komen helpen met de grote schoonmaakactie op:
Locatie Uitterweert

0 13 mei om 10.30 uur
0 13 mei om 13.00 uur

Locatie Schoolstraat

0 13 mei om 10.30 uur
0 13 mei om 13.00 uur

