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Nieuws uit de peutergroep

We zijn druk bezig in de peutergroep met Anneke, Charlotte, Liam en Elfie. 

In november zijn we begonnen met het thema “smakelijk eten”. We hebben 
geleerd hoe je de tafel moet dekken en wat er op staat.  We hebben 
heerlijk fruit gegeten en het concept vies en lekker geïntroduceerd.  Ook 
hebben we de begrippen heel, half, schil, stukjes geleerd.  Natuurlijk was er 
tijd voor het thema “Sinterklaas”.  We hebben geleerd wat voor voertuigen 
Sinterklaas en zijn Pieten gebruiken.  We hebben heerlijk geknutseld en wat 
gerekend met pepernoten. De laatste twee lessen in december was het 
thema “Kerst”. De kinderen hebben kleuren en vormen geleerd. Dit hebben 
ze geoefend tijdens het versieren van een kerstboom, en het maken van 
de fruitsalade voor het Kerstdiner. 
Ik begin langzaam wat letters en de phonetische klanken te introduceren.  
Ik ben trots op onze peuters.  Ze leren zo snel en we hebben het heel 
gezellig samen in de klas. 

 Data in januari

 Woensdag 1 januari: geen les I.v.m. Nieuwjaarsdag
 Woensdag 8 januari: lesweek 16
 Woensdag 15 januari: lesweek 17
 Woensdag 22 januari: lesweek 18
 Woensdag 29 januari: lesweek 19

Bezoek NOB

Alinda de Beus en Barbara van Dorp van 
de Stichting NOB hebben op 5 en 6 
november De Brug bezocht. We hebben veel 
geleerd van de gesprekken en workshops met 
het bestuur en het team. De ouderbijeenkomst 
was een succes, net als het klassenbezoek. 
Alinda en Barbara hebben ons goede feedback gegeven, 
waar we mee aan de slag gegaan zijn, en blijven. 
Ze waren zeer onder de indruk van onze school, de kinderen 
en de ouders. We hebben, in hun woorden, als school ‘een 
vliegende start gemaakt’!

De maanden november en 
december waren twee 
bijzondere en gezellige 
maanden. Naast alle 
gewone lesactiviteiten 
hebben we natuurlijk 
aandacht besteed aan 
Sinterklaas, en we hebben 
genoten van een heerlijk 
Kerstdiner.

Het waren ook twee 
leerzame maanden. Niet 
alleen voor de kinderen, 
maar ook voor het team 
van De Brug. Tijdens het 
bezoek van de NOB 
hebben we verschillende 
workshops gevolgd.

In deze nieuwsbrief lees je 
meer over wat er allemaal is 
gebeurd bij De Brug.





Nieuws uit de bovenbouw

De leerlingen van de bovenbouw blijven me verbazen! Wat een harde werkers zijn het toch. En 
niet alleen harde werkers, het is ook een hele gezellige groep waarin iedereen zijn of haar 
plekje heeft gevonden.

We hebben veel verschillende activiteiten gedaan om taal, spelling en lezen te leren en te 
oefenen. Dit hebben we gedaan rondom de thema’s herfst, Sinterklaas en Kerst. Door met de 
thema’s te werken breiden we de woordenschat uit. Het maakt het leren ook betekenisvol 
waardoor de kinderen meer betrokken zijn. Voorzetsels leren met pepernoten en een pakje is 
natuurlijk leuk (zeker als je de pepernoten mag eten), en samenstellingen kun je heel goed 
oefenen met woorden die beginnen met kerst. Kerstboom, kerstbal, kerststal, kerstliedje… 

We leren niet alleen de Nederlandse taal, we leren ook over Nederland. De kinderen 
(her)kennen nu de verschillende typische gevels van grachtenpanden zoals de klokgevel, de 
halsgevel, de lijstgevel en de trapgevel. Tijdens de lessen Nieuwsbegrip komen we veel te 
weten over wat er in Nederland gebeurt, zoals over de vreugdevuren in Scheveningen en de 
lerarenstaking.

Ik ben ontzettend trots op alle kinderen van de bovenbouw!

Nieuws van de bieb

Elke week komt juf Sophia in de klassen met de bieb-kar. Er staan zoveel boeken en 
tijdschriften op de kar dat het soms lastig kiezen is voor de kinderen:-) We zijn blij dat de 
kinderen gebruik maken van de bieb, lezen is zo belangrijk voor de taalontwikkeling!

Zelf lezen is belangrijk, maar voorlezen ook. Daarom willen we ouders de mogelijkheid bieden 
om ook boeken uit de schoolbieb te lenen. Vanaf januari kun je elke week bij het ophalen van 
je kind de biebkar bezoeken. Zie je een boek dat je graag zou willen lenen om voor te lezen, 
neem het dan gerust mee. Voor ouders geldt hetzelfde als voor de kinderen, je mag nieuwe 
boeken meenemen als je de oude boeken inlevert. De biebkar zal tussen 18.20 en 18.30 uur 
bij de tussendeur van de lobby staan.

Lenka vertelt tijdens 
het podium over 
haar twee katten.

Voorzetsels leren 
met pepernoten.Spelling oefenen – 

zoek de letters om 
het woord te maken.

Sinterklaas
kwartet ‘Heb jij de betekenis 

van mijn woord?’



Kerstdiner

Woensdag 18 december hebben we met elkaar 
genoten van een gezellig en heerlijk Kerstdiner. 
Kinderen in mooie kleren, moeders die de klas 
prachtig versierd hebben, papa’s in pak, een 
haardvuur op het digibord, heel veel lekker eten 
(onder andere een fruitsalade gemaakt door de 
peuters en de kinderen van de onderbouw), en blije 
gezichten… het was een groot succes!
Wat een feestelijke manier om de wintervakantie te 
beginnen!

We wensen iedereen hele fijne feestdagen, en zien 
jullie graag terug op 8 januari 2020!


