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        Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Als u dit leest zit de eerste periode van het schooljaar er alweer op.  
Persoonlijk heb ik, als nieuwe directeur, de afgelopen maanden vooral veel tijd 
besteed aan het leren kennen van iedereen, zowel de collega’s, de leerlingen als 
de ouders.  
Inmiddels weet ik mijn weg prima te vinden, en voelt het alsof ik hier al jaren 
werk. Een goed teken, dus.  
Met het team zijn we ondertussen volop bezig met schoolontwikkeling. Zo is er 
bv. op dinsdag 16-11 een studiemiddag in het teken van ‘Bewegend leren’.  
Daarbij willen we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit tijdens onze 
theorielessen toe te passen, om zo de motivatie en de werkhouding te 
bevorderen.  
Daarnaast zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe methode voor 
Wereldoriëntatie.   

Van overige ontwikkelingen en belangrijke zaken houden wij u uiteraard op de hoogte, via de Parro-app 
en/of de nieuwsbrief.  
  
Voor nu wens ik u een hele fijne vakantie met mooi nazomerweer!  
  
Raymond Schilperoordt  
 

Kinderboekenweek 

Vorige week hebben we de kinderboekenweek afgesloten met een een beroepenmarkt. 
Alle kinderen hebben kunnen genieten van 2 beroepen.  
Ze kregen uitleg van de brandweer, mochten in de brandweerauto kijken 
en zelf eens met de brandslang spuiten. Er kwam iemand laten zien hoe je 
tatoeages moet zetten. We hebben van alles geleerd van een 
kunstschilder. De bloemist heeft ons laten zien hoe we een bosje 
bloemen moeten schikken. En de huisarts en operatieassistente hebben 
ons van alles verteld over het ziekenhuis en wat een dokter allemaal doet. 
Daarnaast hadden ze heel veel spulletjes bij zich zodat we naar ons eigen 
hart konden luisteren, bloeddruk opmeten en ga zo maar door. Tot slot 
hadden we nog een echte muzikant op school en hebben we veel geleerd 
over instrumenten. 
Kortom het was een geslaagde middag, nogmaals dank  aan alle mensen die hun 
steentje hieraan hebben bijgedragen! 
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Schoolzuivel 

Na de herfstvakantie ontvangen we 20 weken schoolzuivel.  
Wekelijks ontvangen we halfvolle zuivel, karnemelk en halfvolle yoghurt. 
Twee keer per week kunnen de kinderen tijdens de lunch kiezen uit een van 
deze producten. 
Het schoolfruit is dit jaar helaas niet beschikbaar. 
 

Belangrijke data: 

Dinsdag 16 november: studiemiddag (leerlingen vanaf 12.00uur vrij) 
Maandag 6 december studiedag; leerlingen vrij 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fijne Herfstvakantie!!! 
 

Met vriendelijke groet, 
Team De Brug 

 
    
    
    

 


