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 Data in november

 Woensdag 6 november:  lesweek 10
 Woensdag 6 november:  Ouderbijeenkomst NOB
 Woensdag 13 november: lesweek 11
 Woensdag 20 november: lesweek 12
 Woensdag 27 november: geen les i.v.m Thanksgiving

Ouderbijeenkomst NOB

Alinda de Beus en Barbara van Dorp van de Stichting 
NOB zullen op 5 en 6 november De Brug bezoeken. 
Alle ouders zijn uitgenodigd de ouderbijeenkomst bij te 
wonen op woensdag 6 november. De presentatie gaat 
over de meerwaarde van een meertalige opvoeding en 
de uitdagingen daarbij. Het is een interactieve sessie met 
ruimte voor gesprek en het delen van ervaringen.
De bijeenkomst is van 16.15 – 17.30 in een lokaal op 
school. 
Wij zorgen voor koffie! 

Er is veel gebeurd in de 
maand oktober. We 
hebben onze eerste 
cultuurdag gehad, we 
hebben bezoek gehad van 
een sterrenkundige, en Erna 
heeft deelgenomen aan de 
regiobijeenkomst met de 
andere NTC scholen in de 
Verenigde Staten in 
Washington DC. 

Ook in de klassen is er veel 
gebeurd. De kinderen 
werken hard, en de 
leerkrachten zien en merken 
het vertrouwen en plezier.

In deze nieuwsbrief lees je 
er meer over.



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

De afgelopen lessen hebben we gewerkt met de thema’s ‘voertuigen’ en ‘de ruimte’. 

Tijdens les 5 en 6 hebben we naast onze knutselwerkjes, verhaaltjes, letters leren en 
vrijspelen veel bewogen in de klas en gedaan alsof. We zijn op reis gegaan met de 
klas: eerst op de kaart een bestemming uitgezocht en toen hebben we besloten dat 
we met het vliegtuig moesten. Het vliegtuig werd gebouwd met de stoelen uit het 
lokaal. Iedereen had een rol en we hebben ons verkleed als piloot, stewardess, 
luchtverkeersleider of vliegticketmaker. En de passagiers moesten eerst hun koffer 
inpakken en dan inchecken bij de incheckbalie.   

Het voertuigen-beweegspel was ook leuk! We hebben bewogen door de klas alsof je 
een bepaald voertuig bent. We hebben geracet als een speedboot, gefietst met onze 
benen in de lucht, gevlogen als een vliegtuig en langzaam gelopen als een oude 
locomotief. De begrippen snel en langzaam kwamen dus ook meteen aan bod.
De cultuurdag op zondag was een hele gezellige afsluiting van het thema ‘voertuigen’.

De lessen 7,8 en 9 gingen over ‘de ruimte’. We hebben geleerd dat de maan om de 
aarde draait en samen draaien ze om de zon. De maan-aarde-zon tool die we 
hebben gemaakt is een goed geheugen steuntje (zie foto).
Tijdens les 8 kwam meneer Geuverink uit Nederland op bezoek, hij is sterrenkundige en 
de vader van juf Anne-Merle en de opa van Cees. Hij kwam vertellen over planeten. 
Vooral kinderen uit groep 3 hadden een heleboel vragen, de vingers bleven de lucht 
in gaan. Ter afsluiting hebben we de acht planeten geschilderd in de juiste volgorde 
en de namen van de planeten erbij geschreven (zie foto).  
Om het thema af te sluiten gingen we naar de maan. Niet echt natuurlijk, maar we 
volgden Andre het Astronautje die op zoek is naar Laika (het kinderboekenweekboek 
geschreven door André Kuiper).



Nieuws uit de bovenbouw

In de bovenbouw wordt hard gewerkt! Elke week zijn we bezig met taal, spelling en begrijpend 
lezen, en doen we allerlei activiteiten.

Als voorbereiding op de cultuurdag hebben we een woordweb gemaakt over voertuigen. 
Welke voertuigen kennen we allemaal? Nou, dat zijn er een heleboel! De kinderen hebben hun 
eigen voertuig ontworpen en daar een poster over gemaakt. We hebben veel creativiteit in de 
klas!

Tijdens de Nieuwsbegrip lessen hebben we gelezen en geleerd over fietsverlichting, Eliud 
Kipchoge die de snelste marathon ooit heeft gelopen, en paddenstoelen.

Woensdag 23 oktober hadden we bezoek in de klas van de opa van Alec en Chiel (opa 
Henk). Hij is een sterrenkundige en heeft ons heel veel verteld over de ruimte en sterren. Ter 
voorbereiding op het bezoek hadden we sterrenkaarten gemaakt. Gelukkig heeft opa Henk 
ons goed uit kunnen leggen hoe je met een sterrenkaart moet werken. De kinderen hadden 
allemaal een paar vragen voor meneer Geuverink bedacht. Ook hierbij was weer te merken 
hoe creatief de kinderen zijn.

De komende weken gaan we ons bezig houden met het thema herfst. En we hebben vanaf nu 
‘Het Podium’. Elke week mogen twee kinderen een klein voorwerp meenemen dat ze met de klas 
willen delen en waar ze iets over vertellen. Ik verheug me erop om op deze manier de kinderen 
nog beter te leren kennen!

Regiobijeenkomst NTC scholen in de VS

Namens De Brug heeft Erna deelgenomen aan de regiobijeenkomst 
in Washington DC. Er waren mensen van de andere NTC scholen in 
de Verenigde Staten. Ook waren er mensen van de NOB, zij hebben 
verschillende workshops gegeven. Naast de workshops waren er 
informatiesessies met schoolleiders, bestuurders en leerkrachten, 
waarin op een informele manier ervaringen uitgewisseld zijn. Het was 
een leerzaam en intensief weekend. Wat fijn dat De Brug deel 
uitmaakt van dit netwerk!



Cultuurdag – Kinderboekenweek

Zondag 13 oktober zijn we op reis gegaan, langs 
verschillende stations. Onze eerste cultuurdag stond 
namelijk in het teken van de Kinderboekenweek met 
het thema dit jaar ‘Reis je mee? - Voertuigen’.

We zijn begonnen met een heerlijk Nederlands 
voorleesontbijt, met zelfs krentenbollen die juf Sohia 
gemaakt heeft – heerlijk! De kinderen zijn in groepjes 
langs de verschillende stations gegaan, waar ze een 
bingo hebben gedaan, de onderdelen van een fiets 
benoemd, vliegtuigjes gevouwen en natuurlijk 
gekeken hoe ver ze vliegen, en van recycled 
materiaal een voertuig hebben gebouwd. Ze 
moesten wel goed op hun treinkaartje letten, want de 
conducteur kwam steeds de kaartjes knippen!

Ook hebben we een paar hele bijzondere 
voertuigen bekeken, namelijk een echte 
brandweerwagen en ambulance! De 
brandweermannen en brandweervrouw hebben ons 
alles uitgelegd over de auto’s. Dit was toch echt wel 
‘cool’!

Graag willen we de ouders bedanken die tijdens de 
cultuurdag geholpen hebben!


