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 Data in maart

 Woensdag 4 maart: lesweek 24
 Woensdag 11 maart: lesweek 25
 Woensdag 18 maart: lesweek 26
 Woensdag 25 maart: geen les in verband met Spring Break
 

De lente

De lente hangt in de lucht. De zon laat zich vaker zien, de 
bloesem komt tevoorschijn, en de narcissen zijn volop te zien.  
Ook bij De Brug zullen we de lente vieren. In alle groepen 
zullen we aandacht besteden aan de lente. En voor onze 
aankomende cultuurdag op 5 april zullen we de 
bloemenkassen van de familie Meskers bezoeken. 

Meer informatie hierover volgt, maar hou zondag 5 april vast 
vrij. Ouders zijn ook welkom!

De tijd gaat zo snel! 
Februari is al weer voorbij. 
De afgelopen weken is er 
weer hard gewerkt. De 
kinderen hebben in de cito 
toetsen laten zien wat ze 
kunnen, het thema sprookjes 
is in alle groepen aan bod 
gekomen (van Roodkapje 
tot zelfgeschreven 
sprookjes), in de 
peutergroep worden veel 
liedjes gezongen, en ook al 
was er geen sneeuw, we 
hebben toch winter gehad 
met een leuke cultuurdag.

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



Nieuws uit de onderbouw (groep 1,2 en 3)

Wat gebeurt er in de onderbouw? Nou, heel veel!

We zingen, we bewegen, zijn weervrouw/man, spelen tikkertje buiten in het donker, we 
hakken en plakken, leren rijmen, lezen verhalen, maken CITO-toetsen, geven een 
voorstelling in de bovenbouw, knutselen mutsen en leren dat het woord muts met een 
mmm geschreven wordt……en we maken veel lol!!!
 
Afgelopen weken hebben we aan de hand van de thema’s; ‘Winter' en ‘Sprookjes' 
gewerkt. 

Tijdens het thema ‘Winter' hebben we het over de verschillende aspecten van het weer 
gehad. De vier seizoenen zijn aan bod gekomen. Veel kinderen weten al in het Engels 
dat een jaar vier seizoenen heeft maar hoe zeg je dat in het Nederlands? De dagen 
van de week hebben we d.m.v een liedje geleerd en door veel spelletjes te spelen en 
opdrachten te maken weten ze nu ook een heleboel winterwoorden. Deze 
winterwoorden werden weer volop gebruikt tijdens de cultuurdag.

Sprookjes, er zijn er natuurlijk een heleboel. Ik heb gekozen om alleen het sprookje 
‘Roodkapje' uitgebreid te behandelen. Zo krijg je meer verdieping van het thema en de 
woordenschat wordt daardoor echt vergroot. Als afsluiting van het thema hebben ze 
het liedje 'Zeg Roodkapje waar ga je henen’ gezongen in de bovenbouw. Spannend 
maar oh zo leuk!

Ik zie weer uit naar de komende weken, met nieuwe thema’s en weer buiten spelen terwijl 
het licht is.

Juf Anne-Merle 



Nieuws uit de bovenbouw

De bovenbouwers weten wat hard werken is! Maar we hebben het ook heel gezellig samen! De 
spontane hand-klap-spelletjes zorgen voor veel plezier.

In januari hebben we de cito toetsen gemaakt. Technisch lezen, begrijpend lezen en spelling… 
Het was niet altijd makkelijk, maar ik ben heel trots op alle kinderen. Ze zetten door en geven 
niet op! 

Ook wij hebben gewerkt rondom het thema ‘winter’. Er is veel woordenschat aan bod gekomen. 
Een heel leuk project was toch wel het onderzoek naar dieren in de winter. Iedereen heeft een 
dier gekozen, en informatie opgezocht over hoe dat dier zich in de winter gedraagt. Migreert 
het dier? Wat eet het dier? Is het dier alleen of in een groep? De kinderen hebben hier mooie 
posters over gemaakt. Deze posters waren onderdeel van een speurtocht tijdens de 
cultuurdag. Ook hebben alle kinderen een Podium gedaan over hun dier. We hebben met z’n 
allen heel veel geleerd over onder andere de ijsbeer, de wolf, het hert, de gans, de wasbeer, 
de egel, het schildpad, de zwarte beer, en de wezel.

Sprookjes, wat zijn de kenmerken er van? Dit hebben we besproken. Ook hebben we gekeken 
naar de eigenschappen van karakters uit sprookjes. Wat zijn ze? Wat hebben ze? En wat 
kunnen ze? Aan het eind van het thema sprookjes hebben de kinderen hun eigen sprookje 
geschreven, sommigen in de vorm van een stripverhaal. Toen alle sprookjes klaar waren hebben 
de kinderen elkaars sprookjes gelezen en sterren gegeven. Jasmijn en Lenka hadden de meeste 
sterren, zij mochten hun sprookje in de onderbouw voorlezen.

De betrokkenheid en gezelligheid in 
de bovenbouw is groot!

Familie in de spotlights

De familie Post Uiterweer bestaat uit Adalyn die 10 jaar oud is. Brentley 
haar broer is 6. Beiden vinden het leuk om naar De Brug te gaan.

Nederlands speelt een belangrijke rol binnen ons gezin. Arnout, hun vader, 
is Nederlands en spreekt het vloeiend. Samantha, de moeder, leerde 
Nederlands van een jaar op de middelbare school en later toen ze in 
Nederland woonde.

Op de foto staat Nathan, hun stiefvader. Hij spreekt geen Nederlands en 
beide kinderen willen hem ermee plagen. Hem vertellen dat bepaalde 
woorden een andere betekenis hebben. Samen hebben wij heel veel lol. 
Beide spelen basketbal, zijn lid van scouts en houden veel van reizen. Wij 
hebben een hond, Rosie en een kat Wortel.



Cultuurdag Winter

We moesten het zonder sneeuw doen, maar hadden het wel het wintergevoel!

Koek en Zopie 
met 

versgebakken 
poffertjes en 

uitleg over de 
Elfstedentocht 

door de moeder 
van Lenka en 

Nils. 

Een schilderijtje van vogels 
in de winter knutselen, 
vogelvoerkettingen maken, 
en voor de bovenbouwers 
een speurtocht met 
weetjes over dieren in de 
winter (die je op elkaars 
posters moest vinden).

Sneeuwpoppen 
gemaakt door 
de peuters

Sneeuwpoppen 
maken van klei

Bordspelletjes en 
lekker spelen

Wat zouden we zijn zijn zonder onze lieve vrijwilligers? Heel erg bedankt allemaal!!!

Meester Larry

Juf Anja Juf Carin
Juf Sophia


