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Het eerste schooljaar van 
De Brug zit er op! Met een 
voldaan en trots gevoel 
kijken wij terug op dit jaar. 

We hebben met elkaar 
ontzettend veel geleerd. De 
kinderen van De Brug 
hebben laten zien dat ze 
allemaal doorzetters zijn. 
Want ook tijdens de laatste 
maanden, met de Zoom 
lessen en meer thuiswerk, 
hebben de kinderen heel 
veel geleerd en hard 
gewerkt!

Wij zijn al weer druk met de 
voorbereidingen voor 
volgend jaar. We kijken er 
naar uit om jullie in 
september weer te zien!

We wensen iedereen een 
hele fijne zomervakantie!

Start schooljaar 2020 – 2021

De eerste les volgend schooljaar is woensdag 9 september 
2020. In augustus ontvangen jullie meer informatie over de 
start van het schooljaar, de groepsindeling, en de 
leerkrachten.

We hopen allemaal dat we elkaar in september weer bij de 
Portland Jewish Academy, in de klas, kunnen zien. Wij volgen 
de ontwikkelingen en werken nauw samen met de PJA om 
ervoor te zorgen dat we aan alle voorwaarden voldoen.
Wij hebben er vertrouwen in dat we onze lessen vanaf 
september bij de PJA kunnen doen. We houden jullie op de 
hoogte.  

Op dit moment hebben we 24 inschrijvingen voor volgend 
jaar!

Inschrijven kan natuurlijk ook nog tijdens de zomer. Heb je 
nog niet ingeschreven, maar kom je wel weer naar De Brug, 
dan kun je je inschrijven via het inschrijvingsformulier (zie 
email, en op de website).

Wat kun je doen in de zomervakantie?

Het is zomervakantie, een tijd om uit te rusten, leuke dingen te doen, en niet 
met school bezig te zijn. Toch geven we graag wat tips om het Nederlands 
te blijven oefenen. Dat maakt het straks in september, als je weer naar De Brug 
komt, makkelijker.

Wat kun je doen om Nederlands te blijven oefenen?
* Praat thuis zoveel mogelijk Nederlands.
* Lees Nederlanse boeken. Ook online zijn er veel mogelijkheden om Nederlands boeken te lezen, 
of als luisterboek te luisteren, bijvoorbeeld: www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb, www.storytel.com
* Kijk Nederlands televisie of films. Op schooltv.nl en www.zapp.nl vind je heel veel leuke 
programma’s, voor alle leeftijden.
* Je mag altijd de leerkrachten van De Brug een mailtje sturen om te vertellen wat je allemaal 
beleeft in de zomer. We horen graag hoe het met je gaat!



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

De laatste weken zijn we vooral bezig geweest met letters en klanken en voor groep 1 en 2 lag de 
focus op hakken en plakken van woordjes en beginnend lezen. De kinderen van groep 3 hebben 
dit jaar 34 letters/klanken geleerd en zehebben hun Veilig Leren Lezen Certificaat gekregen.

Ik ben trots op mijn leerlingen, ze hebben allemaal hard gewerkt en 
ik heb ze met veel plezier leren kennen. Het zijn TOPPERS!!

Het uitzwaai-feestje in het park was een hele fijne afsluiting. Het was
goed om jullie allemaal te zien en het eerste jaar van De Brug in 
deze rare tijd toch feestelijk af te sluiten. 

Ik wens jullie allemaal een hele gezellige zomervakantie. 

Tot volgend jaar!



Nieuws uit de bovenbouw

Zoomlessen of in de klas, de bovenbouwers zijn harde werkers. De online lessen zijn natuurlijk 
heel anders dan wanneer we met elkaar in de klas zijn. Maar ook tijdens de zoomlessen 
hebben de kinderen in kleine groepjes samengewerkt. De laatste lessen van dit jaar hebben we 
spellingsregels herhaald. Door ze nog eens goed te oefenen, leren de kinderen steeds beter de 
spellingsregels toe te passen.

Een activiteit die met veel enthousiasme gedaan wordt, is theaterlezen. Hierbij lezen we 
gezamenlijk een verhaal. Iedereen heeft dan een rol, en draagt dus bij aan het verhaal. 
Volgend jaar gaan we zeker weer theaterlezen, en wie weet, geven de bovenbouwers wel een 
keer een heuse voorstelling!

We hebben ons de laatste weken van het jaar ook bezig gehouden met de Nederlandse 
schilder Vincent van Gogh. We hebben kennisgemaakt met verschillende van zijn schilderijen, de 
kinderen hebben over hem gelezen en wist-je-datjes verzameld. Ook hebben de kinderen een 
eljfe geschreven over hun favoriete schilderij.

De kinderen hebben terug gekeken op het jaar, en hun hoogtepunten benoemd. Van de 
opening van De Brug, tot woorden bouwen in de gang, tot Nieuwsbegrip en nieuwe vrienden 
maken – de lijst met alles wat we gedaan hebben dit jaar is ontzettend lang!

De bovenbouw is een fantastische klas! Dat vind ik, als juf, omdat het een gezellige groep is, 
waar iedereen zich thuis voelt. Er worden grapjes gemaakt, kinderen helpen elkaar, kinderen 
werken hard en er wordt veel geleerd, en niemand hoeft bang te zijn om fouten te maken. 
Maar ik ben niet de enige die de bovenbouw een fantastische klas vindt, kijk maar:

Ik wens jullie allemaal een hele fijne zomervakantie! Tot in september!



Familie in de spotlight

De familie Huizing-Rusnak bestaat uit Lenka die 11 jaar wordt in 
Juni en broer Nils die 8 jaar is. Moeder Marjan is Nederlands en 
vader David is Amerikaans. Ze hebben ook 2 poezen, Stampy en 
TJ.

Lenka en Nils vinden het leuk om naar De Brug te gaan en beter 
Nederlands te leren spreken, zodat ze beter met opa en andere 
familie en vrienden in Nederland kunnen praten.

Lenka en Nils zijn in Silver Spring, Maryland geboren en zijn in 
2014 naar Santa Cruz, CA verhuist. En sinds 2017 wonen ze in 
Lake Oswego, OR.

Het gezin houdt van samen fietsen of wandelen. Nils speelt 
voetbal en Lenka danst hip-hop en beide houden van zwemmen 
en skateboarden. Lenka en Nils houden ook van reizen (vooral 
naar Nederland) en weekend trips in Oregon en omgeving. 

Het uitzwaai-feestje op 10 juni was heel gezellig – tot september!

De juffen en meester 
wensen iederen een fijne 
zomer!


