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

We zijn ondertussen alweer 4 weken terug op school. Alle klassen zijn druk bezig om elkaar beter te leren 
kennen en er samen een fijne klas van te maken zodat we een enthousiast en leerzaam schooljaar kunnen 
doorlopen. 

Helaas is er deze week geen informatiemiddag in de school. Maar houdt u vooral Parro in de gaten want 
dinsdag 28 september rond de klok van 15.00uur ontvangt u hele leuke berichten. 

 

Kinderboekenweek 

Op vrijdag 8 oktober openen wij op school de Kinderboekenweek met een leuke speurtocht door de 
school. Een week lang werken we in de klassen rond verschillende boeken rondom het thema van de 
Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema “Worden wat je wil”.   

We willen de kinderen kennis laten maken met verschillende 
beroepen en daarbij hebben wij uw hulp nodig. 

Beoefent u een spannend, interessant, uitdagend beroep en kunt u 
daar meer over vertellen en laten zien aan onze kinderen dan 
nodigen wij u graag uit om dit te doen op vrijdag 15 oktober tussen 
12.45-14.45uur. 

Opgeven kunt u doen door voor 5 oktober een mailtje te sturen naar 
juf Nicolle: nicollemaerman@ogperspecto.nl  

 

Ouderraad  

Op De Brug hebben we een ouderraad, voorheen bekend als de klankbordgroep. Dit is een activiteitencommissie die 
gedurende het jaar helpt bij activiteiten op school. Voor deze groep zijn we opzoek naar enthousiaste ouders! 
Vindt u het leuk om te helpen bij activiteiten als Sint, Kerst, Pasen, etc?  

                                                                                                                                                                                    
Welkom, bij de Ouderraad!!! 

U kunt zich opgeven door een berichtje te sturen naar juf Nicolle: nicollemaerman@ogperspecto.nl. 
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Wet op Privacy  

Als school willen wij graag foto’s en video’s maken van activiteiten die zich binnen onze school of op ons 
schoolterrein afspelen. Het is mogelijk dat uw zoon of dochter op de gemaakte foto’s of video’s te zien is. 
Door middel van onderstaand strookje willen wij graag uw toestemming vragen voor het gebruik van 
eventuele foto’s en/of video’s waarop uw kind te zien is. Het gaat hierbij om gebruik van de foto’s en/of 
video’s in de nieuwsbrief, in Parro, de schoolgids/kalender en op sociale media en de website van SBO De 
Brug. Uiteraard wordt er zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met beeldmateriaal en worden er geen foto’s of 
video’s gebruikt waarvan wij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat u of uw kind publicatie daarvan niet op 
prijs zou stellen. 

Indien wij beeldmateriaal van uw zoon of dochter voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen wij 
hiervoor apart uw toestemming vragen. 

Graag onderstaand strookje invullen, ondertekenen en terug mee naar school geven vóór maandag 1 
oktober. 

 

Belangrijke data: 

Woensdag 6 oktober: Elevantio-dag (leerlingen vrij) 
Dinsdag 16 november: studiemiddag (leerlingen vanaf 12.00uur vrij) 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Brug 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam leerling:………………………………………………………………             Groep:……………………………………. 

Beeldmateriaal nieuwsbrief     Ja / Nee 

Beeldmateriaal Parro     Ja / Nee 

Beeldmateriaal schoolgids/ schoolkalender     Ja / Nee 

Beeldmateriaal socialmedia     Ja / Nee 

Beeldmateriaal website     Ja / Nee 
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Deelname aan onderzoeken     Ja / Nee 

 

 

Handtekening:……………………………………………………………………………………………………………………….. 
    
    
    

 


