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Sinterklaas:
Op donderdag 5 december komt Sinterklaas bij
ons op school. We gaan er vanuit dat het een
leuke dag gaat worden. De dag na Sinterklaas,
6 december zijn alle kinderen vrij.
De kinderen hoeven geen fruit mee te nemen
voor de ochtendpauze, wel een lunchpakket!
Ouderbetrokkenheid!
Op vrijdagmiddag 22 november hebben wij een
ouderarena gehouden waarin we met ouders die
zich hiervoor opgegeven hadden, gesproken
hebben over de manier waarop wij u als ouders
meer kunnen betrekken bij de school. Wij vonden
het jammer dat de opkomst niet zo groot was.
Uit de Arena zijn wat onderwerpen gekomen
waar we mee aan de slag gaan.

In het nieuwe jaar gaan wij als school een
kledinginzamelingsactie houden. U kunt dan de
kleding die u niet meer gebruikt bij ons inleveren.
Wij verzamelen de kleding en kondigen deze actie
nu al bij u aan, zodat u de kleding, als u dat wilt
kunt bewaren tot het moment dat onze actie
start. “De missie van Bag 2 school is om geld in
het laatje te brengen voor scholen en
kinderdagverblijven. We willen het hergebruiken
van kleding en schoenen promoten om op deze
manier mensen te kunnen helpen die deze
tweedehands kleding hard nodig hebben. Alleen
samen kunnen we aan een duurzame toekomst
werken”.
Na de kerstvakantie krijgt u van ons meer
informatie over deze actie.

Kaart in Actie
Zoals u weet, doen wij mee met Kaart in Actie.
U heeft allemaal een setje kaarten ontvangen,
gemaakt door uw kind(eren). Het zou fijn zijn dat
alle kaartensetjes verkocht worden.
Leuk voor de kinderen die de kaarten gemaakt
hebben en leuk voor De Brug!
Kerstviering donderdag 19 december
Op donderdag 19 december a.s vieren we met de
kinderen kerst op school onder schooltijd. De dag
erna, 20 december hebben we al vakantie.

Team De Brug!
Vooraankondiging Bag 2 school

Toetsperiode
Na de kerstvakantie, begint voor de kinderen de
toetsperiode weer.

Noteer in uw agenda!!
Vrijdag 10 januari 2020
Wij houden dan namelijk een benefietmiddag op
De Brug!! Meer informatie volgt!!!

