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INFO ‘10 - ‘11

Geachte ouders, verzorgers,
We hebben goed nieuws! Onze school groeit hard en dat betekent dat we met ingang van het nieuwe
schooljaar op locatie Schoolstraat met een derde kleutergroep starten. We hebben nu natuurlijk ook al
een derde kleutergroep, maar een behoorlijk aantal kleuters gaat met ingang van het volgende
schooljaar naar groep 3. Er komen echter snel nieuwe kleuters bij, en die kunnen we nu gelukkig
gelijk in de groep plaatsen waar zij het hele jaar kunnen blijven. Juf Ria van ’t Rot neemt deze derde
groep 1/2 op de woensdag- en vrijdagochtend onder haar hoede, voor de andere dagen is nu een
vacature geplaatst.
Energielabel-A voor De Brug
Nog meer goed nieuws: beide locaties van De Brug hebben het energie label A gekregen! Dit A-label
betekent dat onze school vrijwel alle besparingsmogelijkheden heeft ingezet om tot een laag
energieverbruik te komen. Vanwege de nieuwbouw van locatie Schoolstraat hadden we dat natuurlijk
wel verwacht, maar dat ook locatie Uitterweert op dit niveau presteert, is een mooie verrassing.
Hebben alle verbouwingen daar van de laatste tijd en alle overlast die dat met zich meebracht toch zin
gehad!
Sportdag geslaagd
Wat was het afgelopen vrijdag weer een feest om al die sportende kinderen te zien! Op het
schoolplein en bij de sportvelden werd heel wat gerend, gesprongen en gegooid. En wat geweldig dat
er ieder jaar opnieuw zoveel ouders zijn die op deze dag te helpen. Ouders: bedankt voor jullie inzet
en begeleiding. Wellicht dat we het zonnetje ook nog mogen bedanken, want wat boften we met het
weer!
Schoolreisje op 23 juni
Zo tegen het eind van het schooljaar trekken alle groepen er nog een keer op uit om met elkaar een
fantastische dag te beleven. De kinderen van groep 1 en 2 gaan naar het Land van Jan Klaassen in
Braamt, de kinderen van groep 3 en 4 gaan naar het Ouwehands Dierenpark in Rhenen, de kinderen
van groep 5 en 6 gaan naar Kernwasser Wunderland in Kalkar en de kinderen van groep 7 en 8 van
locatie Schoolstraat gaan naar de Efteling in Kaatsheuvel. De kinderen van groep 7 en 8 van locatie
Uitterweert gaan dit jaar niet op schoolreis omdat zij naar kamp Ameland zijn geweest. Alle informatie
over de schoolreisjes wordt gegeven in de volgende INFO van 9 juni a.s.
Groepsindeling en groepsbezetting schooljaar 2011-2012
Op de vacature voor de derde kleutergroep op locatie Schoolstraat na, kunnen we u nu al over de
groepsindeling van het komend schooljaar informeren.
Twee van onze tijdelijke leerkrachten ziet u het komend jaar terug: Annika van Helvoort en Loes
Bloemberg. Daarnaast komt Hanneke Heymen ons team versterken in groep 7/8 op locatie
Uitterweert. Hanneke heeft haar sporen als goede bovenbouwleerkracht in de afgelopen jaren al
verdiend op twee andere scholen van onze stichting.

Locatie Schoolstraat
Groep 1/2 A Juf Linda

Locatie Uitterweert
Groep 1/2 A Juf Janny (ma/di/do) en Juf Carin
(wo/vr)
Groep 1/2 B Juf Maaike

Groep 1/2 B

Juf Thera en Juf Anneke (wo)

Groep 1/2 C

Juf Ria (wo/vr)

Groep 3

Juf Karien (ma,di,wo) en Juf
Annika (do/vr)
Juf Ine en Juf Lisette (om de
week)
Juf Ingrid (extra leerkracht in
groep 3 en 4)
Juf Maicke (ma,do,vr)
Meester Ton (di,wo)

Groep 3

Meester Ton (ma/do tot
fruitpauze) en Juf Riet (di/wo/do
vanaf de fruitpauze/vr)
Juf Marcia (ma/di) en Juf Loes
(wo/do/vr)
Meester Willem Jan
(ma/di/do/vrmi) en Meester
Sander v D. (wo/vrmo)

Groep 7/8

Groep 4

Groep 5

Groep 6
Groep 7
Groep 8

Groep 4

Groep5/6

Juf Natascha (ma/di/do) en
Juf Dorine (wo/vr)
Juf Ank

Juf Cynthia (di/wo/do/vr) en
Juf Annika (ma)
Splitsing van deze groep op de
dimo en womo o.l.v. Juf Rina
Juf Hanneke en Meester Sander
(vrmi)

Mocht u vragen hebben, dan kunt u op locatie Uitterweert bij juf Carin en op locatie Schoolstraat bij
juf Anneke terecht.
Schoolafspraken en afspraken over omgaan met elkaar
De komende week wordt er in alle klassen aandacht besteed aan de afspraak “Gaat de bel, dan
stopt het spel”. De week daarna staat de afspraak “We zijn zuinig op elkaars spullen” centraal.
Agenda
2 en 3 juni
6 t/m 10 juni
10 juni
10 juni
13 juni
14 t/m 17 juni

Vrij in verband met Hemelvaart
Toetsweek groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 4 vrij
Volgende INFO
Vrij in verband met Pinksteren
Toetsweek groep 1 t/m 7

Schoolstraat
1 juni

Verjaardag juf Ine en juf Lisette

Uitterweert
1 juni
1 juni
7 juni
8 juni
9 juni

Verjaardag juf Maaike en verjaardag juf Loes
Schoolfotograaf
Verjaardag juf Janny en juf Carin
Spelletjesochtend
Verjaardag juf Natascha en juf Dorine

