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Gezocht: De meest GROENE LEERLING:
Schoolfruit:
Vanaf 13 november krijgen de kinderen weer fruit
op school!
Het schoolfruit wordt op woensdag, donderdag
en vrijdag uitgedeeld. De kinderen moeten dus op
maandag en dinsdag zelf fruit meenemen.
Ouderbetrokkenheid!
Op vrijdagmiddag 22 november houden wij een
ouderarena om met u van gedachten te wisselen
over de manier waarop we U als ouders meer
kunnen betrekken bij de school. Hoe kijkt u aan
tegen de betrokkenheid van ouders op De Brug,
moet deze veranderd worden en zo ja hoe?
U heeft deze week een flyer ontvangen, deze is
meegegeven met uw kind en ook nog per mail
verstuurd. Wilt u op deze flyer aangeven of u er
wel of niet bij bent en deze aan ons retourneren
voor 11 november a.s.?? Het is belangrijk dat wij
van ALLE ouders een reactie krijgen.
Alvast bedankt voor uw reactie.

We zijn op school bezig met het Alles in één
project Milieu. Vandaar dat wij op zoek zijn naar
de leerling die:
-Afval op de juiste manier weet te scheiden.
-Zo natuurbewust eten en drinken mee naar
school neemt.
- De school en zijn omgeving schoon weet te
houden.
Deze leerling maakt kans op meer dan
spectaculaire GROENE PRIJZEN.
Deze uitdaging is bestemd voor de kinderen van
groep C, D en E.

Team De Brug!
Staking: 6 November
Zoals al eerder aan u meegedeeld doormiddel
van een brief wijzen wij u er op dat wij op
woensdag 6 november gaan staken. De school is
dan dicht en uw kind is vrij.
Schoolontbijt: 7november:
Op donderdag 7 november hebben we het
schoolontbijt. We ontbijten op die dag samen
met uw kind op school! Uw kind hoeft die
ochtend thuis dus niet te eten.

Kinderboekenweek:
Voor de Herfstvakantie hebben we twee weken
met de kinderen gewerkt rondom het thema Reis
mee! van de kinderboekenweek.
Bij de start van de kinderboekenweek heeft
iedere groep een boek cadeau gekregen en er is
natuurlijk HEEEEEEEEL VEEL gelezen.
Wij hopen dat de kinderen thuis ook meer gaan
lezen, want lezen is leuk en leerzaam!

