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4132 XC Vianen
infobrugvianen@fluenta.nl

Het woensdag 9 oktober a.s.
paardenmarkt is in Vianen?
Alle kinderen dan vrij zijn?
We heel graag willen dat u uw privacy
voorkeuren invult in de Parro app?
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Oktober
Vandaag bespreken we met elkaar wat er goed gaat en waar we blij mee zijn.
Ook noemen we waar we de komende periode aan willen werken.
We doen dit omdat we het belangrijk vinden om samen te zoeken naar wat goed is, wat
helpend is voor onze kinderen.
Met elkaar ontdekken wat kan helpen om tot ontwikkeling te komen tot groei.
Meer zelfvertrouwen krijgen. Samen werken aan de toekomst, want:
Liefde is met geen pen te beschrijven
Het is als een stroom
Die door je heen golft
En je boven jezelf uittilt
Liefde is ook accepteren dat iemand
Anders is dan je wenst
En tegelijk de hoop niet verliezen
Dat iemand kan veranderen
Liefde is niet blind zijn
voor iemands fouten
En tegelijk verder kijken
Naar wat wel goed is
En vertrouwen geeft.
Liefde is ondanks alles
In iemand blijven geloven
En misschien wel daarom
Is liefde van een andere orde
Iets hemels, iets van God.

Paardenmarkt
Komende woensdag (9 oktober) is de school dicht.
U bent van harte uitgenodigd om mee te doen met de
festiviteiten rond de Paardenmarkt.

Team
Juf Anneke en juf Wendy zijn nog ziek thuis. Een kaartje als groet zal hen goed doen.
Deze kunt u op school afgeven. Wij zorgen dan voor verzending.
In groep Groen heeft juf Cassie de taak van meester Marco overgenomen en juf Marije
Quartel start morgen in groep Geel. Fijn dat hierdoor de vervanging voorlopig geregeld is.
Voor de duidelijkheid willen we hier ook even noemen dat meester Otto dit jaar gebruik
maakt van de regeling om wat minder te gaan werken. Dit betekent dat hij op maandag zijn
vrije dag heeft.
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De Verteltas
In samenwerking met de bibliotheek, een vrijwilliger vanuit de bibliotheek en ouders van
onze school gaan we vanaf de Kinderboekenweek werken met de Verteltas voor de jongere
kinderen van onze school.
Een Verteltas is een kleurrijke stoffen tas met daarin een prentenboek. Een thema uit het
boek is uitgewerkt met een informatief boek, een cd, allerlei uitdagende spelletjes en
materialen: zoals handpoppen en materiaal om het verhaal na te kunnen spelen.
De ouders die meehelpen en de vrijwilligster bedenken samen de thema´s en maken de
inhoud van de verteltas.
Eerst wordt er in de klas met de tas gewerkt, daarna mogen de kinderen om de beurt de tas
meenemen naar huis om samen met hun ouders het boek te lezen en erover te praten.
De introductie zal zijn op 10 oktober in de bibliotheek: inloop vanaf 08.45 uur in de bieb, om
09.00 uur starten we. Ouders die hierbij willen helpen zijn van harte welkom.
Er zullen dan voorbeeld tassen zijn, zodat iedereen enthousiast wordt en een idee krijgt wat
de bedoeling is.
We zullen starten met een boek vanuit het thema "Reis mee" van de Kinderboekenweek.
Vervolgens hopen we op maandag 14 oktober van 12.00 uur tot 14.15 met ouders (en
vrijwilliger) te starten met maken.
We hebben nog creatieve ouders nodig die ons om de week willen helpen op
maandagmiddag (van 12.00 tot 14.15 uur). Als u het leuk vindt om samen met andere
ouders bezig te zijn voor de taalontwikkeling van onze kinderen , contacten op te doen, te
knutselen, geef het door aan Marjan Klein marjanklein@fluenta.nl
Doet u ook mee???!!!
Ouderbijdrage 2019-2020
Zoals u weet vragen wij ieder jaar een ouderbijdrage voor het huidige
schooljaar. De ouderraad heeft uw bijdrage hard nodig om bijzondere
activiteiten op school te kunnen organiseren.
Van deze bijdrage worden o.a. het sinterklaasfeest, de kerstviering, de
paasviering, excursies, attenties voor langdurig zieke kinderen en de
afscheidscadeaus voor de schoolverlaters betaald.
U begrijpt wel dat er zonder uw bijdrage veel minder georganiseerd kan worden.
De bijdrage voor dit schooljaar is gehandhaafd op € 25,-- per kind.
Wij verzoeken u vriendelijk € 25,-- over te maken op rekening nummer
NL 43 RABO 0379.8532.21 t.n.v. Stichting Fluenta Nieuwegein onder vermelding van
“ouderbijdrage 2019-2020” en de naam van uw kind.
Als betaling van de ouderbijdrage problemen oplevert, verzoeken wij u om contact op te
nemen met de directeur van onze school, de heer Otto Daniëls, zodat naar andere
oplossingen gezocht kan worden.
In verband met de voorbereidingen van het sinterklaasfeest en de kerstviering, verzoeken wij
u vriendelijk om uw bijdrage zo spoedig mogelijk over te maken.
De Balans over 2018-2019 en de begroting voor 2019-2020 liggen ter inzage op school.
Bij voorbaat dank!

Ouderraad en team De Brug
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Parro
Sinds kort maken we op De Brug gebruik van de oudercommunicatie-app
Parro.
Hiermee wordt communicatie makkelijker en ook leuker.
Het is voor iedereen even wennen en vooral in het begin wordt u overladen met
berichten waarmee collega’s u uitnodigen om contact op te kunnen nemen in Parro.
Dit is eenmalig.
Zoals u in de brief die via e-mail is verstuurd, heeft kunnen lezen, is het onze
bedoeling om u middels deze app o.a. op de hoogte te houden over het wel en wee
in de klas.
Daarbij zijn foto’s een leuke aanvulling, maar de school heeft uw toestemming nodig
om beeldmateriaal te mogen delen.
U kunt in de app uw privacy voorkeuren instellen op de volgende manier:


Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.



Tik op Privacy-voorkeuren.



Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.
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