
Het is alweer drie lessen geleden dat we 
de kinderen verwelkomden in de klassen! 
Wij horen al steeds meer Nederlands 
tijdens de lessen en zien dat de kinderen 
snel gewend raken om het te horen en te 
spreken met elkaar. In deze nieuwsbrief kun 
je lezen wat de verschillende groepen 
hebben gedaan de afgelopen lessen in 
de maand september.
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Nieuws van  
het bestuur

We hebben een goede start gehad van 
het nieuwe schooljaar! De eerste 3 lessen 
zijn alweer voorbij. We zijn blij dat de 
lessen van De Brug dit schooljaar weer in 
de klas kunnen worden geven. 

In de klassen worden de COVID19- 
richtlijnen van de overheid en de Oregon 
Health Authority gevolgd; leerkrachten en 
leerlingen dragen mondkapjes, er wordt 
voldoende afstand gehouden, elke leerling 
werkt met persoonlijke lesmaterialen en 
hand-sanitizer is voldoende aanwezig in 
de klassen.  Ook blijven we alle COVID19-
g e r e l a t e e r d e b e s l u i t e n va n d e 
schooldistricten en de Portland Jewish 
Academy (PJA), onze locatie, volgen.  

Dit schooljaar hebben we weer een 
enthousiast leerkrachtenteam om lessen te 
verzorgen voor 18 leerlingen verdeeld 
over 3 groepen, de peutergroep, de 
k l e u t e r g roep e n de m i dden - e n 
bovenbouw groep. We hebben er 
vertrouwen in dat dit een succesvol 
schooljaar gaat worden! 

Het schoolbestuur is bereikbaar via email 
adres: bestuur.debrugportland@gmail.com

1

mailto:bestuur.debrugportland@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank








Steun onze school 
Ondersteun De Brug door te winkelen bij 
Fred Meyer en AmazonSmile. Voor meer 
informatie klik hier.

Nu de school weer is begonnen kunnen 
kinderen elke week boeken lenen van de 
bieb, met dank aan biebjuf Sophia! De 
boeken hebben jullie heel erg gemist!

Elke week 
de bieb 
op school

Biebjuf Sophia in Gabriel Park
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Op zondag 10 oktober is onze eerste 
C u l t u u r d a g , m e t a l s t h e m a d e 
Kinderboekenweek! De Kinderboekenweek 
2021 staat in teken van ‘Worden wat je wil’ 
waarbij kinderen alle beroepen kunnen 
worden die ze willen en alvast kunnen 
dromen over later. Wij zijn daarom tijdens 
de lessen en de Cultuurdag bezig met 
beroepen. 

O p d e C u l t u u r d a g h e b b e n w i j 
verschillende stationnetjes waarbij kinderen 
kennis kunnen maken met een aantal 
beroepen. Als je het leuk vindt om bij een 
station te helpen, stuur dan een email naar 
ons: info.debrugportland@gmail.com

Ouderhulp 
gevraagd op 
Cultuurdag 
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De peutergroep is goed gestart dit jaar! 
De eerste les was het even wennen. Wennen 
aan elkaar, aan de juffen, en wennen om 
zonder papa en mama in de klas te zijn. 
Dat wennen is heel snel gegaan, we 
hebben al leuke en gezellige lessen gehad. 

Hoe heten de kleuren in het Nederlands? 
Dat hebben we de afgelopen weken 
geleerd en geoefend. 

De peuters hebben gespeeld met puzzels, 
klei en duplo in verschillende kleuren. 
Tijdens de les in het park hebben we 
gekleurde vissen gezocht die in de struiken 
verstopt waren (best gek, vissen in de 
struiken), en niet alleen de kleuren 
benoemd maar ook konden de meiden 
vertellen of de vissen groot of klein zijn. 
Daarna hebben we gekleurd en een 
octopus geknutseld. De octopussen 
hadden tentakels in allerlei verschillende 
kleuren, erg vrolijk zagen ze er uit! 

Voor de laatste les in het thema 'kleuren' 
mochten de kinderen iets aan doen in hun 
lievelingskleur. We weten nu dat Roos heel 
erg van roze en paars houdt. Met verf kun 
je mooie kunst maken. Nadat we hebben 
gelezen over Nijntje die in het museum 
schilderijen ging kijken, hebben de meiden 
zelf een echt schilderij gemaakt. Het zijn 
heuse kunstwerken geworden! 

Het zal een gezellig jaar worden in de 
peutergroep, met Ximena, Roos en Liliana!

Nieuws uit de 
peutergroep
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Nieuws uit de 
kleutergroep

We hebben nog een wandeling gemaakt 
door het park en een geheime boomhut 
gevonden. Als laatste activiteit hebben we 
gehinkeld, voor elke lettergreep mochten 
de kinderen een sprong vooruit.  

De derde les was het eindelijk zo ver… We 
mochten de klaslokalen in! We hebben in 
het thema ‘’Wie ben ik’’ spelletjes met onze 
zintuigen gedaan. Je stem klinkt best wel 
gek als je je neus dichtknijpt en dan 
probeert te praten! Na de les hebben de 
kinderen nog buiten kunnen spelen en 
werden er wedstrijdjes gedaan op de fiets.  

Het is heel fijn om weer in het echt elkaar 
te kunnen zien en les te hebben. Ik weet nu 
al dat dit een heel leuk schooljaar gaat 
worden met deze groep kinderen! 

Het nieuwe schooljaar is van start, en de 
k l eu te rg roep i s vo l en thous ia sme 
begonnen! De eerste les hebben we uit 
een groot dierenboek gelezen en gekeken 
naar dieren die allemaal gekke dingen 
deden. De kinderen wisten precies uit te 
leggen wat ze op de plaatjes zagen en 
er werd veel gelachen. Ook hebben we 
een ‘’zoek de verschillen’’ spelletje gedaan 
en het etui die de kinderen dit komende 
schooljaar gebruiken versierd.  

De tweede les was buiten in Gabriel Park. 
Het was gelukkig nog een vrij warme, 
droge en zonnige dag.  

We begonnen de les met ‘’ik zie ik zie wat 
jij niet ziet’’, waarbij de kinderen heel 
oplettend waren en van alles om hun heen 
wisten te benoemen. Daarna gingen we 
met de letter ‘’b’’ van ‘’buiten’’ bezig. Hij lijkt 
nog een beetje op de letter d! Deze letter 
hebben de kinderen met stoepkr i jt 
geschreven, en ook konden ze al bijna hun 
naam schrijven!
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Tot slot hebben de leerlingen nog een 
aantal andere bewegende activiteiten 
gedaan waaronder ratten en raven met 
klanken en Annemaria koekoek in het park. 

De derde les vond plaats in de klas. De les 
zijn we gestart met het dilemma ‘altijd door 
de weeks je huiswerk maken of altijd in het 
weekend je huiswerk maken’. De leerlingen 
konden vervolgens hun mening hierover 
geven met behulp van signaalwoorden 
zoals ‘want’ en ‘omdat.’ 

Niet veel later werd het thema van de 
Kinderboekenweek ‘worden wat je wil ’ 
geïntroduceerd. De komende twee weken 
gaan de leerlingen bezig met een door 
hun eigen gekozen beroep waar ze 
informatie over gaan zoeken. Deze 
informatie nemen zij vervolgens mee naar 
de les en kunnen deze op hun eigen 
poster plakken. Hun poster kunnen zij 
voorzien met onder andere tekeningen, 
teksten en labels. De posters worden 
ver vo lgens t i jdens de cu l tuu rdag 
gepresenteerd waardoor iedereen deze 
kan bewonderen. 

De les is afgesloten met een beroepen 
raad spel. Elk groepje kwam een aantal 
keer aan de beurt om aan elkaar 
verschillende beroepen uit te beelden en 
te omschrijven waardoor er punten konden 
worden verdiend. Het was soms even 
zoeken naar de Nederlandse woorden, 
maar met hulp van elkaar werden onder 
andere de beroepen brandweerman, 
dokter, dierenarts, tandarts en politie 
geraden.

De middenbouw bestaat dit jaar uit 
Ethan, Emily, Astrid, Femke en Noah en de 
bovenbouw uit Sophia, Freddie, Thomas, 
Nina en Nils. De groepen volgen iedere les 
een gedeelte met elkaar waarbij we voor 
gezamenlijke activiteiten doen en een 
gedeelte apart van elkaar, zodat de 
leerlingen op eigen niveau bezig te 
kunnen gaan met onder andere met veilig 
leren lezen, nieuwsbegrip en spelling. 

De groepen zijn inmiddels alweer 3 weken 
onderweg en hebben daarin 3 speciale 
lessen gehad. 
 
De eerste les vond met alle leerlingen 
plaats in een gezamenlijke ruimte. Het was 
even wennen om sinds lange tijd weer in 
persoon elkaar te spreken en te zien, maar 
al gauw leek het alsof de leerlingen elkaar 
gevonden hadden. Er werd gekletst, 
grapjes gemaakt en iedereen heeft zich 
kunnen voorstellen aan de hand van 
waarheden en één leugen. Deze leugen 
probeerde de leerlingen vervolgens van 
elkaar te raden. Na afloop van de les 
hebben alle leerlingen een eigen oranje 
tas met onder andere een notitieboek, 
k leu rpot loden en een wh i teboard 
ontvangen, welke zij iedere les met zich 
mee kunnen nemen. 

De tweede les vond plaats in het park. Hier 
zijn de leerlingen gaan oefenen met 
verschillende klanken door te hinkelen. Elke 
h inke lp laats had een eigen k lank, 
bijvoorbeeld school, schaar, schilderen etc., 
klaar, staar, maar etc. en buil, gehuil, ruil, 
etc. Tijdens het hinkelen werden de 
beschreven woorden hardop benoemd en 
een selectie daarvan later op een 
werkblad uitgeschreven. Vervolgens kozen 
de leerlingen woorden bij de juiste zinnen.
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Nieuws uit de midden- 
en bovenbouw
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