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Oudergesprekken:
Binnenkort staan de oudergesprekken gepland.
Helaas kunnen deze gesprekken door de
Coronacrisis niet op de gebruikelijke manier
plaatsvinden omdat ouders eigenlijk nog steeds
niet in school mogen.
We willen toch wel graag in gesprek met u, maar
we voeren de gesprekken telefonisch of via
google meet. De oudergesprekken die aan het
eind van het jaar gehouden worden zijn niet
verplicht. Voor sommige kinderen is een
oudergesprek gewenst door de leerkracht en
wordt u uitgenodigd door de juf of meester van
uw kind(eren). Wanneer u geen uitnodiging krijgt
en u zelf graag een gesprek wilt kan dat uiteraard
ook en dan kunt u dat zelf aangeven.
Tijdens dit gesprek wordt ook gedeeld in welke
groep uw kind terecht komt. Het kan best
gebeuren dat uw kind voor de tweede keer in een
groep geplaatst wordt. Dit betekent niet dat uw
kind blijft zitten, want dat kennen we niet op De
Brug. Immers: elk kind werkt op eigen niveau en
er wordt groepsdoorbrekend gewerkt.
Continuerooster:
Vorige week kreeg u een brief over het
continuerooster. Het zal voor u een opluchting
zijn te lezen dat de begin- en eindtijden hetzelfde
blijven en dat er wat dat betreft niets verandert.
Wat wel verandert is dat u geen bijdrage voor het
overblijven meer hoeft te betalen. Dit betekent
wel dat er geen thee van school meer uitgedeeld
zal worden.
We vragen u dan ook om niet alleen de
boterhammen maar ook de beker met daarin het
theezakje of het zakje voor soep mee te geven
van thuis.
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Studiedag:
Vrijdag 19 juni a.s. zijn de leerlingen vrij i.v.m. de
studiedag.
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