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Wat is de maand september 
toch snel gegaan! 

De opening van NTC School De 
Brug Portland was een feest! De 
kinderen zijn over de brug De 
Brug in gelopen. En daar 
hebben alle kinderen al zo hard 
hun best gedaan. 

De juffen horen steeds meer 
Nederlands en de kinderen zijn 
al steeds meer gewend. Het is 
dan ook erg gezellig op school.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen 
wat de verschillende groepen 
gedaan hebben in september.

Over de brug De Brug in.

Nieuws uit de peutergroep

We zijn in de peutergroep begonnen met het thema over 
ons gezicht en lichaam.  We hebben woordjes geleerd 
zoals mond, neus, oren, benen, armen, handjes. Natuurlijk 
hebben we met behulp van Juf Roos en Gijs nieuwe liedjes 
geleerd die deze nieuwe woordenschat oefenen, zoals 
"zo gaat de molen" en "de hokey pokey". 

We hebben ons ook verkleed met sjaals, hoeden, brillen en 
onze tanden gepoetst and haren gekamd om mooi op de 
foto te staan.  Fotos waren niet zo goed gelukt, volgende 
keer beter. 

Juf Lisette vindt het heel leuk om Liam, Charlotte, Anneke 
en Elfie in de klas te hebben en hun papa's en mama's ook 
beter te leren kennen.  

 Data in oktober

 Woensdag 2 oktober:    lesweek 5
 Donderdag 10 oktober: lesweek 6
    let op: deze week les op 
    donderdag
 Zondag 13 oktober:      Cultuurdag
     9.00 – 12.00 uur
 Woensdag 16 oktober:    lesweek 7
 Woensdag 23 oktober:    lesweek 8
 Woensdag 30 oktober:    lesweek 9

Bezoek NOB

Alinda de Beus en Barbara van 
Dorp van de Stichting NOB zullen 
op 5 en 6 november De Brug 
bezoeken. 
Tijdens deze dagen zullen ze 
workshops verzorgen voor het 
bestuur en team, en de lessen 
bezoeken. Woensdag 6 november 
tijdens school hebben ouders de 
gelegenheid een presentatie over 
meertaligheid bij te wonen, kennis 
te maken en vragen te stellen. 
Meer informatie hierover volgt. 



Nieuws uit de onderbouw (groep1,2 en 3)

De eerste paar lessen stonden vooral in het 
teken van wennen, elkaar leren kennen en een 
routine in de klas creëren. Het is ontzettend leuk 
om te zien dat de kinderen al veel vrijer binnen 
komen, gedag zeggen en meteen gaan spelen.  

We starten de dag met een kring en tijdens het 
kring gesprek bespreken we wat het thema van 
de les is. Aan de hand van het thema lezen we 
een verhaal, maken we een knutsel opdracht of 
doen we een activiteit. De afgelopen weken 
hebben we met de thema’s; ‘bij mij thuis’, ‘familie’ 
en ‘herfst’ gewerkt.

Na de opdracht/activiteit gaat groep 3 met juf 
Anne-Merle op de gang aan het werk. We zijn 
bezig met het leren van de eerste 4 letters, de 
i-k-m en s. Deze letters spreken we uit als een 
klank, dus niet met de alfabet naam (niet ie 
maar i, niet kaa maar ke.). We werken met de 
Methode Veilig leren lezen. De kinderen werken 
vol enthousiasme en gaan als een speer. 

Groep 1/2 blijft met juf Anja in het lokaal en zij 
mogen vrij spelen en tijdens het spel stimuleren 
we het spreken in het Nederlands door middel 
van vragen te stellen en mee te spelen.
Aan het einde van de dag komt de bieb langs 
en daarna kunnen we nog heerlijk 15 minuten 
buitenspelen, even uitrazen na een lange dag!

De bieb

Elke week komt juf Sophia met de 
bieb-kar in de klassen. De 
kinderen kunnen soms maar 
moeilijk kiezen, er zijn zoveel leuke 
boeken! En wat dacht je van de 
stripboeken en tijdschriften? 

Wist je dat lezen in het 
Nederlands helpt de 
woordenschat te vergroten? En 
dat dit heel snel gaat, hoe meer 
je leest? Lees dus vooral veel in 
het Nederlands! 



www.debrug.online
Email: info.debrugportland@gmail.com
Telefoon: +1 971 330 4793
Locatie: Portland Jewish Academy, 6651 SW Capitol Highway, Portland, OR 97129

Nieuws uit de bovenbouw

De kinderen in de bovenbouwgroep hebben een hele goede start gehad van het schooljaar. 
We hebben elkaar al goed leren kennen. Het was hard werken in het begin, met onder andere 
een leestoets en een dictee met wel 40 woorden! Maar dit heeft er allemaal voor gezorgd dat 
juf Erna de groepjes heeft kunnen maken voor taal, spelling en begrijpend lezen, zodat de 
kinderen op hun eigen niveau hiermee aan de slag gaan.

Tijdens de spellinglessen hebben we geleerd over hakwoorden, zingwoorden en luchtwoorden. 
De ei-rap en de au-rap helpen ons om te weten hoe we woorden met een ei/ij en au/ou klank 
moeten schrijven.  

Elke week lezen we een tekst van Nieuwsbegrip, we praten erover en de kinderen 
beantwoorden vragen. Dit zijn hele leuke onderwerpen. Zo hebben we het al gehad over Area 
51, 75 jaar bevrijding in Nederland, en Dierendag.

We hebben allerlei activiteiten gedaan waarmee we hebben geleerd over de woordsoorten 
werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en  bijvoeglijke naamwoorden. Dit passen de kinderen 
ook weer toe bij andere dingen die we doen, zoals het ontwerpen van je eigen voertuig en 
het beschrijven van je voertuig. Hier maken de kinderen posters van, deze kunnen jullie bekijken 
tijdens de cultuurdag op 13 oktober.

Het is ontzettend leuk om te merken dat de kinderen met plezier naar De Brug komen, en (ook 
onderling) steeds meer Nederlands gaan praten!


