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Normen en Waarden
Betrokkenheid
We halen eruit wat
erin zit

Nieuwbouw

In deze Brugkrant:

Gelukkig kunnen we zeggen
dat – na een poosje
oponthoud – de nieuwbouw
van onze school weer
voortvarend is opgepakt.
De aannemer gaat proberen
de opgelopen achterstand
zoveel mogelijk in te lopen,
maar duidelijk is nu al wel dat
de oplevering niet eerder dan
half december van dit jaar zal
plaatsvinden. Daarna moet de
infrastuctuur rondom de
school nog in orde worden
gemaakt en moet het
schoolplein worden ingericht.
U begrijpt dat ook deze
werkzaamheden de nodige
tijd zullen vergen. Op 9 juni jl.
mochten we toch weer een
mijlpaal vieren. Samen met
alle kinderen en veel ouders
hebben we het bereiken van
het hoogste punt gevierd.
Het was een heel leuke en
gezellige bijeenkomst.
Jammer dat het weer niet
wilde meewerken, maar dat
mocht de pret niet drukken.
Op facebook heeft u de foto’s
kunnen bewonderen.
Ook de regionale pers heeft
deze gebeurtenis opgepikt!
Dank aan de PR-commissie!

Nieuwbouw
Generale repetitie
afscheidsmusical
Inloopuurtje
groep 3 t/m 8
Laatste schooldag
Kinderen van Kenia
Van de
verkeerscommissie
En dit is….
Generale repetitie
afscheidsmusical
Op dinsdagmiddag 11 juli gaan
alle kinderen van de school
genieten van de generale
repetitie van de afscheidsmusical van groep 8.
De opvoering vindt plaats in
cultureel centrum Den Bolder.
We vertrekken om 12.15 uur te
voet met alle kinderen naar
Den Bolder.

U hoeft uw kind dus niet naar
Den Bolder te brengen!
De opvoering zal tussen 14.00
uur en 14.15 uur zijn afgelopen.
Dan kunt u – desgewenst – uw
kind(eren) bij Den Bolder komen
ophalen.

Inloopuurtje op 13 juli
Tussen 18.00 en 19.00 uur zijn
alle ouders van de kinderen van
de groepen 3 t/m 8 welkom op
school om de rapporten van uw
kind(eren) in te zien.
Ook kunt u de hand van de
leerkracht drukken en kunnen
we elkaar een fijne vakantie
wensen.
Er zijn voor deze avond geen
tien-minutengesprekken
gepland en ook is er geen
rooster. Het is dus met recht een
“inloopavond”.

Laatste schooldag
Op 14 juli gaat de school voor
zes weken dicht.
De kinderen worden die dag op
de normale tijd op school
verwacht.
Natuurlijk zal het programma die
dag anders zijn dan normaal.
Zo zullen de kinderen o.a.
getrakteerd worden op een
lekker frietje.
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We
verwachten
dat
het
programma tussen 12.15 en
12.30 uur afgelopen zal zijn.
Rond die tijd kunt u uw kind
(eren) – desgewenst – dan ook
van school komen ophalen.

Kinderen van Kenia
Al meer dan 20 jaar gaan John
en dochter Daniëlle van Nooij uit
Waalwijk één tot twee keer per
jaar voor een aantal weken naar
Kenia op werkvakantie. Stichting
Kinderen van Kenya waarvoor zij
werkzaam zijn zet zich met name
in voor De Concordia School in
Mombasa. Het doel van de
stichting is ervoor te zorgen dat
er zoveel mogelijk kinderen van
de Concordia School onder
goede omstandigheden goed
onderwijs krijgen. Elk kind heeft
recht op onderwijs en in een
land als Kenia is dat ook de enige
kans op een betere toekomst. Er
zitten 2300 kinderen, in slechts
24 lokalen. In samenspraak met
de hoofdmeester Anderson
Shindo en het oudercomité zijn

tijdens
hun
bezoek
in
november 2016 de vloeren van
zes klaslokalen vervangen,
WC’s gerepareerd en met een
lokale timmerman nieuwe
bankjes gemaakt. Er moeten er
nog 200 (!) bankjes gemaakt
worden… Een goed bankje kost
al gauw 6500 shilling, ongeveer
60 euro.
Het Goede Doelengeld dat de
kinderen van CBS De Brug elke
maandagochtend op vrijwillige
basis mee naar school mogen
nemen,
heeft
wisselende
bestemmingen. Dit lopende en
komende schooljaar is het nog
voor de Waalwijkse Stichting
Kinderen van Kenya. Het begon
met de collecte na de
kerstviering in 2016. Een flinke
opbrengst leidde tot een
donatie waarvan maar liefst vijf
nieuwe schoolbankjes voor de
Concordia School in Kenia
konden worden gemaakt. John
van Nooij was in april samen
met zijn vrouw Ans in Kenia om

onder andere onze donatie
letterlijk te brengen en te zorgen
dat de lokale bevolking de
bankjes kon fabriceren en
leveren. De kinderen en leraren
van Concordia hebben ons laten
weten dat ze erg blij en
dankbaar
zijn
voor
de
geschonken
schoolbankjes.
Onlangs was Daniëlle op bezoek
bij De Brug om aan onze
leerlingen te vertellen hoe het
op de Concordia School gaat.
Een wereld van verschil met een
Nederlandse school. Dat sprak
de kinderen enorm aan! “Om
ons werk in Kenia uit te voeren
hebben wij donaties zoals van
De Brug hard nodig. Omdat we
een kleine stichting zijn en alleen
met vrijwilligers werken, blijft er
niets aan de strijkstok hangen.
Wij
hebben
nauwelijks
administratiekosten en betalen
onze reizen naar Kenia helemaal
zelf. Elke gedoneerde euro
wordt rechtstreeks besteed aan
het project,” vertelt John van
Nooij.
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Van de verkeerscommissie
Loopbus en wateractiviteiten.
Op woensdag 28 juni wordt voor
de kinderen van de groepen 1 t/
m 4 de loopbus georganiseerd.
De kinderen lopen samen naar
school. Zij kunnen aansluiten in
de buurt van hun huis. Zo wordt
‘de bus’ steeds voller tot we om
8.15 uur op school zijn.
Voor de groepen 5 t/m 8 zijn er
de z e
ocht e nd
(w a t e r )
activiteiten
in
zwembad
Zidewinde. Dit is aan het eind
van de ochtend. Over beide
activiteiten
volgt
meer
informatie. Let op: op deze dag
komen de
gymlessen te
vervallen!

En dit is….
Hoi allemaal, ik ben Berit Smelt
en ik ben getrouwd met
Arnoud. Wij hebben 2 kinderen
Carmen (21) en Emiel (19) en
daarnaast nog een pleegkind
Thomas (13). We wonen in
Waalwijk samen met een hond
en een poes. In de wei lopen
nog 2 nandoe’s en een ezel.
Ook staat er een grote volière
met kanaries erin en een
kippenhok met kippen en
pauwen. Alles bij elkaar een
grote
beestenboel.
Mijn
hobby’s
zijn
lezen
en
zwemmen. Ik zwem al jaren op
zaterdagochtend in Waalwijk
met verstandelijk
gehandicapten
bij
de
Dobbertjes. Sinds 2 jaar heb ik

ook een kinderkoortje dat ik
dirigeer. Daarnaast zing ik graag
niet alleen thuis maar ook in de
klas. Elke maandagochtend
wandel ik met een aantal
vrouwen hier uit de buurt. Ik ben
in Utrecht naar de Marnix pabo
gegaan en daar heb ik in 1996
mijn diploma gehaald. Daarna
heb ik op verschillende scholen
ingevallen. Ik werk nu al sinds
1998 hier op De Brug. Alle
groepen heb ik al een keer
gehad en nu werk ik met veel
plezier in groep 3/4 samen met
juf Karin. De dagen dat ik niet
werk help ik soms bij mijn man
op zijn bedrijf of pas ik op mijn
neefjes en nichtjes die ook
regelmatig komen logeren.

