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Een nieuwe start!!
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief
eind februari is er veel gebeurd, heel veel. Door
het besluit de scholen te sluiten in verband met
het Corona virus heeft het les geven aan de
kinderen en het les krijgen van de kinderen een
hele verandering ondergaan. Van lesgeven aan
een hele groep in de klas op school, naar lesgeven
via videobellen of instructiefilmpjes.
Er is in deze weken ontzettend veel werk verzet
door de leerkrachten, maar ook door jullie als
ouders verzorgers. Voor iedereen een dikke

hiervoor.
Deze week is een ander hoofdstuk aangebroken
in deze Corona crisis.
De school is weer geopend, maar met veel regels
die er eerst niet waren. U heeft hierover zowel
het protocol als de brief vorige week ontvangen.
Ook nu hebben de leerkrachten weer enorm veel
werk verricht om de start van het onderwijs weer
mogelijk te maken. De afgelopen dagen zijn ze
keihard aan het werk geweest om alles volgens
de regels in te richten. Maar we zijn goed gestart!

beslissing met betrekking tot zijn afwezigheid is
genomen door het bestuur van Perspecto. Hij is
via het telefoonnummer van de school en per
mail gewoon bereikbaar en ook werkzaam voor
De Brug op alle werkdagen van de week.
Agenda: BELANGRIJK !!!
Zoals eerder dit schooljaar al aangegeven staat er
op de kalender niet aangegeven dat we in de
week van 18 mei nog twee dagen vrij zijn.
Op :

Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn
de kinderen vrij in verband met
Hemelvaartsdag en de dag erna.
Ook op maandag 1 juni zijn de kinderen
vrij, omdat het dan tweede Pinksterdag
is.
De schoolfotograaf komt!

Schoolkamp!
Door de Corona crisis is het schoolkamp helaas
niet doorgegaan. In de komende week ontvangt u
van ons een brieft met betrekking tot de door u
betaalde bijdrage voor het schoolkamp.
Contact school/Bereikbaarheid meester Henk!
Het contact met school zal voorlopig alleen
telefonisch verlopen via het vaste nummer van de
school. In de komende periode zal Henk de
Koeyer niet fysiek aanwezig zijn op school tot 1
juni a.s. Dit in verband met zijn thuissituatie. De

Op vrijdag 29 mei a.s. komt de schoolfotograaf
weer naar De Brug. Zoals u zult begrijpen zal het
nemen van de foto’s zeker coronaproof worden
gedaan volgens de richtlijnen van de RIVM. Ook
zal er geen groepsfoto gemaakt worden, maar
deze wordt samengesteld van alle losse foto’s van
de leerlingen van een groep.
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inzamelactie van Bag to School helaas niet
doorgegaan. Na contact met Bag to School hebben wij
besloten deze actie te verplaatsen naar het volgende
schooljaar. De datum waarop de ingezamelde kleding
nu zal worden opgehaald is:

1 oktober 2020
Let’s go gaat voorlopig nog niet door, omdat de
meeste sporten in de gymzaal plaatsvinden. Er
wordt geen geld teruggestort voor de kinderen
die sporten hebben gemist waarvoor ze zich
hebben ingeschreven. Zij mogen deze volgend
jaar kosteloos inhalen. De schoolverlaters krijgen
het teveel betaalde bedrag teruggestort.
Themacertificaat Bewegen en sport

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u al laten weten
dat wij ons voor de komende vier jaar weer Gezonde
school mogen noemen. Eind april kregen we het
bericht dat wij ook het Themacertificaat Bewegen en
Sport mogen ontvangen!! Dit certificaat is onderdeel
van De Gezonde school.
Ook hier zijn wij trots op!

Wij zullen u op de hoogte houden van het verloop
van deze actie in volgende nieuwsbrieven en
nieuwe momenten communiceren waarop de
zakken met kleding op school ingeleverd kunnen
worden.
Schoolzwemmen:
Ook het schoolzwemmen op maandag zal de
komende weken niet doorgaan. Zodra er meer
bekend is over de start van het schoolzwemmen
laten wij u dat zo spoedig mogelijk weten.

Wij vertrouwen erop u met deze nieuwsbrief
voldoende informatie gegeven te hebben, maar als u
nog vragen heeft horen wij dit natuurlijk graag.
Met vriendelijke groet,
Team De Brug

Bag to School
Door het uitbreken van het Corona virus en alle
maatregelen die hiervoor genomen zijn is de

