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U woensdag 26 juni a.s. van 14.00 tot
14.30 uur in de klas van uw kind kunt
kijken hoe creatief de kinderen zijn
rondom het thema Licht & Donker?
Opa’s en oma’s en broertjes en zusjes ook
van harte welkom zijn?
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Niet alleen…
Was u vorige week ook op de sleepbootdagen?
Kijken naar de oude sleepboten, naar de mensen, naar het
vakmanschap van de techneuten?
Een mooi beeld zo’n sleepboot.
Als het moeilijk wordt, de stroom te sterk dan is er die helper. Belangrijk, eerst moet de
verbinding gelegd, de lijn vastgemaakt. En pas dan kan het echte werk beginnen.
De sleepkorf gehesen. Volle kracht vooruit!
Er zijn veel raakvlakken met ons werk. Eerst verbinding maken, lijntjes leggen en dan aan
het werk.
Deze weken zijn we weer bezig met de toetsen om te kijken of we vorderingen kunnen zien
in het leren. Zijn we, soms tegen de stroom in, toch vooruit gekomen met lezen, rekenen en
alle andere vakken? We willen het graag weten en gebruiken de uitkomsten om het volgende
deel van onze reis te plannen. We zoeken naar groeikansen voor iedereen. En dat niet
alleen in het leren, maar juist ook als persoon. Zelfvertrouwen krijgen en kunnen omgaan
met de dingen die om je heen gebeuren is erg belangrijk om te kunnen groeien. En daarom
heb ik ook zo genoten van de slepers op de Lek. Samen vooruit, wat een mooi beeld!
O. Daniëls

Licht en donker
Van 24 t/m 28 juni a.s. wordt op De Brug gewerkt aan het thema
Licht en donker.
Iedere groep doet dit op zijn eigen manier.
In sommige groepen zijn de kinderen bezig met het heelal en in
andere groepen komt bijvoorbeeld het waak- en slaapritme van
dieren aan de orde.
Alle kinderen zijn hier creatief mee bezig en wij willen ouders, grootouders, broertjes
en zusjes van harte uitnodigen om op woensdag 26 juni a.s. van 14.00 tot 14.30 uur te
komen kijken hoe ver de kinderen al zijn!
D-day
Vandaag precies 75 jaar geleden startte de bevrijding van West Europa.
Veel verhalen zullen de komende tijd weer worden verteld. Verhalen over Moed en Hoop.
Verhalen over mensen die opstonden.
Komend weekend vieren we het Pinksterfeest en daarom zijn maandag alle kinderen vrij.
Het Pinksterfeest, het feest van de Moed en de Hoop.
Blaas het vuur in ons aan
Als we moe en uitgeblust
Onderuit zakken
Met de gedachte
Dat het toch niet helpt
Om ons in te zetten
Voor een betere wereld

En opstaan
En aan de slag gaan,
In geloof en vertrouwen.
Want u, God
Bent de windvlaag
Die ons een duwtje geeft.
U wakkert onze idealen aan
En doet de vonk overslaan
Van de ene mens
Op de andere.

Laat de hoop
In ons opvlammen
Zodat we de onverschilligheid
Van ons afgooien
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Team
We merken dat het steeds lastiger wordt om inval te vinden op momenten dat het
nodig is. Daarom waren we ook deze week weer genoodzaakt om groepen naar huis
te sturen. Gelukkig zijn er ook collega’s die kunnen en willen invallen op momenten
dat het nodig is. We willen het onverwacht vrij geven als het enigszins kan
voorkomen.
We zijn daarom blij dat juf Marije Quartel, aan het einde van haar
zwangerschapsverlof haar werkzaamheden weer langzaam kan gaan opstarten.
Haar eerste taak zal zijn het begeleiden van Rots en Water trajecten.
Welkom terug, Marije!

Vragenlijsten
Gelukkig hebben velen van u de vragenlijst al ingevuld.
Hartelijk dank daarvoor!
Was u er nog even niet aan toe gekomen (zie de mail)?
Dan graag vandaag of morgen nog!
In de volgende nieuwsbrief zullen we de eerste uitkomsten met u delen.

Rapport
Op donderdag 11 juli a.s. laten we het rapport aan u zien en bespreken we
de inhoud. Omdat het gaat om de resultaten van uw zoon of dochter willen
we graag dat de leerlingen ook bij dit gesprek aanwezig zijn.
We vragen dit aan alle kinderen vanaf 9 jaar.
We kiezen voor deze leeftijd omdat de kinderen dan al geleerd kunnen hebben hoe
ze naar het eigen werk kijken. Ook de manier waarop ze aan het werk zijn wordt dan
bespreekbaar voor hen.
We willen in dit gesprek de kinderen stimuleren serieus met het werk om te gaan.
Vult u het strookje in?
U kunt hierop een voorkeurstijd aangeven. We beginnen om 15.00 uur.
Omdat het om het rapport gaat, rekenen we op uw komst!
Het strookje krijgt uw kind donderdag 27 juni a.s. mee naar huis!
We zullen u dan een reminder sturen via de mail!
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