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 Data in mei en juni

 Woensdag   6 mei: lesweek 32
 Woensdag 13 mei: lesweek 33
 Woensdag 20 mei: lesweek 34
 Woensdag 27 mei: lesweek 35
 Woensdag   3 juni: lesweek 36
 Woensdag 10 juni: lesweek 37 – Laatste les

Let op: deze les is op woensdag, niet op donderdag 
zoals op de kalender staat.

 In verband met Corona zullen de lessen in mei en in juni online    
 gegeven worden. Helaas vervalt door Corona de cultuurdag     
 van zondag 17 mei.

Wat zijn wij trots op de 
kinderen en families van De 
Brug! 
Net als de dagscholen 
moesten wij ook 
overstappen naar online 
lesgeven. Met dank aan de 
inzet van het team, de 
leerlingen en de ouders 
gaat dit heel goed. Maar 
we missen jullie wel! We 
kijken er erg naar uit om 
elkaar na de zomer weer 
gewoon in de klas te 
kunnen zien.

Ook in deze situatie 
hebben de kinderen niet stil 
gezeten, en is er veel 
geleerd. In deze nieuwsbrief 
kun je hierover lezen.

Inschrijvingen schooljaar 2020 – 2021

De inschrijvingen voor volgend schooljaar zullen volgende 
week geopend worden. Jullie ontvangen hierover bericht, met 
de link naar het inschrijfformulier. Als je weet dat je volgend 
jaar weer terugkomt, schrijf je dan zo snel mogelijk in. Dat helpt 
ons bij het voorbereiden voor volgend jaar. 

Informatiesessie geïnteresseerde families

We hadden een open huis gepland, waar families die 
interesse hebben in De Brug een kijkje konden komen nemen. 
Dit kan helaas vanwege Corona niet doorgaan. Maar we 
willen natuurlijk wel graag families die interesse hebben in 
De Brug informeren over wie we zijn en wat we doen.

Daarom organiseren we op woensdag 13 mei om 19.00 een 
online informatiebijeenkomst. Iedereen die interesse heeft in 
De Brug is hierbij welkom. Dus, ken je iemand die meer zou 
willen weten over De Brug, nodig ze uit voor de 
informatiesessie. Als ze een email sturen naar 
info.debrugportland@gmail.com ontvangen ze de 
inloggegevens voor dit online open huis.





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

De maand maart bracht een grote verandering voor ons allemaal!

Wij als ouders van kinderen van De Brug hadden juist voor Nederlandse lessen in 
een klaslokaal gekozen omdat we uit ervaring niet zo hielden van online 
Nederlandse taal lessen. En we wilde graag dat onze drie jongens 
Nederlandstalige vrienden maakten en vooral actief de taal zouden gebruiken. 
Daar kwam abrupt een einde aan in maart. 

Opeens zijn we allemaal onderdeel geworden van een online school en volgen we 
al weer 6 weken online lessen! Het was even wennen als ouders en ook als juf van 
groep 1, 2 en 3. Maar nu zijn we in volle gang en geef ik met veel plezier online les 
aan mijn onderbouw kinderen. 

De boerderij, bloemen, insecten en tegenstellingen waren thema’s waarmee we de 
afgelopen weken hebben gewerkt. Nu zijn we begonnen met de beroemde schilder, 
Vincent van Gogh. Tijdens de lessen ligt de nadruk op het vergroten van de 
woordenschat en het kunnen en durven spreken van de Nederlandse taal. 
Maar ook het lezen en het schrijven van de kinderen van groep 3 gaat met 
sprongen vooruit!

Ik ben ontzettend trots op allemaal. Nog even de schouders eronder en dan zit het 
jaar erop en kunnen we elkaar hopelijk allemaal in september weer zien in het 
klaslokaal!

Boerderij maken met 
fantasie boerderij 

dieren

De Brug online

Bewegend leren; o.a. 
waggelen als een eend, 

vliegen als een vogel.

Schrijfopdracht



Nieuws uit de bovenbouw

We waren net met het thema lente en tulpen begonnen, toen we niet 
meer school konden… Maar de bovenbouwers zijn doorzetters, en 
ze hebben allemaal hele mooie werkstukken gemaakt over tulpen. 
Informatie opzoeken, lezen, de informatie verwerken, en ook nog 
zorgen dat het een mooi werkstuk wordt. De resultaten mogen er zijn!

We zijn de online lessen begonnen met het thema beroepen, waarbij we over 
Nederlandse beroepen geleerd hebben. De molenaar, de kaasmaker en de 
brugwachter zijn aan bod gekomen. We hebben allerlei activiteiten gedaan 
rondom deze beroepen. 
We hebben woordenschat over deze beroepen geleerd en geoefend, erover 
gelezen, filmpjes erover gekeken, woordsoorten geoefend, schrijfopdrachten 
gedaan en bruggen gebouwd om voorzetsels te kunnen plaatsen.

Ook tijdens het online leren werken we met Nieuwsbegrip. Hiermee vergroten we de 
woordenschat en oefenen we strategieën voor begrijpend lezen. De onderwerpen zijn actueel. 
Zo hebben we het onderwerp ‘gebarentolk’ gehad, en hebben we geleerd over 4 en 5 mei – 
75 jaar bevrijding van Nederland. Over dit laatste onderwerp hebben we niet alleen gelezen, 
de leerlingen zijn ook allemaal een gedicht aan het schrijven over vrijheid of vrij zijn. Ik kan niet 
wachten om de gedichten te lezen!

Een activiteit die enthousiast begroet wordt door de kinderen is 
het doen van een debat. Je mening vormen bij een stelling, 
overtuigende argumenten vertellen, naar elkaar luisteren – de kinderen 
zijn dan erg betrokken. Zelfs als we het online doen, al gaat het dan 
iets lastiger... 

Nog maar een paar lessen, en dan is dit schooljaar 
al weer voorbij. We gaan dit jaar goed 
afsluiten, dat weet ik zeker!


