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Jumbo sparen met elkaar!!!
Vanaf woensdag 30 september kunt u bij Jumbo
gaan sparen voor onze school/vereniging. Bij elke
besteding van €10, ontvangt u een spaarpunt.
Deze spaarpunten kunt u toekennen aan een
school/vereniging van uw keuze. Wij willen u
natuurlijk vragen ze aan onze school SBO De Brug
te geven. Van de punten die we ophalen kunnen
wij namelijk extra leer- en spelmaterialen/sporten spelmaterialen voor de kinderen/onze leden
aanschaffen.
Op de
website www.jumbosparenmetelkaar.nl kunt u
onze school opzoeken en zien wat onze
spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de
spaarpunten ook direct aan onze school
toekennen.
Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de
Jumbo Sparen met Elkaar app. Deze app is
beschikbaar voor zowel IOS- als Android
telefoons en is te downloaden in de App Store of
Google Play Store. Met de Jumbo Sparen met
Elkaar app kunnen de spaarpunten heel makkelijk
en snel gescand en geactiveerd worden. Tot slot
kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons
op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u
ze in achter kunnen laten.
We willen u bij voorbaat danken voor het sparen
voor onze school.

Kinderboekenweek:
Deze week is de kinderboekenweek van start
gegaan met het thema “en toen?”. De
kinderboekenweek loopt tot en met 11 oktober.
In de middagen gaan de oudste kinderen
voorlezen uit een zelfgekozen boek aan de
jongste kinderen. De kinderboekenweek wordt
afgesloten met oud hollandse spelen
Nieuwe juf:
Velen van jullie zullen mij al kennen als logopedist
bij ABC Logopedie. Vanaf 1 oktober start ik met
een nieuwe uitdaging en zullen jullie mij de
komende tijd op maandag, dinsdag en donderdag
tegenkomen als leerkracht in groep D. Wanneer
ik niet op school ben, geniet ik van het samen zijn
met mijn vriend en zoontje van 3 jaar. Ik heb er
alvast heel veel zin in!
Vele groetjes,
Juf Sabrina
Bag to school:
Wat is er veel kleding verzameld! Wij willen u hier
van harte voor bedanken. Wanneer we weten
welk bedrag het voor de school opgebracht heeft,
laten we dit aan u weten.
Let’s Go:
Handbal, voetbal, dansen, kickboksen, bij al deze
sporten mochten we een workshop volgen
tijdens de Kick off op donderdag 1 oktober. Wat
hebben de kinderen van de groepen B/C t/m E2
hard gezweet! Mocht uw kind één van deze
sporten, of álle sporten heel leuk vinden dan kunt
u hem/haar aanmelden voor Let’s Go wat iedere
donderdag na schooltijd gegeven gaat worden.
Meer informatie vindt u in de folder die uw kind
hierover meegekregen heeft. Mocht u nog vragen
hebben dan kunt u zich richten tot juffrouw
Petra.

