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 Data in februari en maart

 Woensdag 3 februari: lesweek 19 Woensdag 3 maart: lesweek 23
 Woensdag 10 februari: lesweek 20 Woensdag 10 maart: lesweek 24
 Zondag 14 februari: bieb open Woensdag 17 maart: lesweek 25
 Woensdag 17 februari: lesweek 21 Woensdag 24 maart: geen les - 
 Woensdag 24 februari: lesweek 22 Springbreak

Woensdag 31 maart : lesweek 26
 

Het is inmiddels al weer 
februari, we zijn het nieuwe 
jaar goed gestart. Wij hopen 
natuurlijk dat dit jaar veel 
moois gaat brengen. 

In januari is een aantal 
groepen met een nieuwe 
meester of juf begonnen. Dat 
was best even spannend 
natuurlijk. De online lessen 
gaan heel goed. Elke week 
doen de kinderen enthousiast 
mee met de lessen, en oefenen 
ze het Nederlands. Lezen, 
schrijven, praten, spelletjes, 
knutselen… er wordt veel 
gedaan.

In deze nieuwsbrief kunnen 
jullie lezen wat er allemaal in 
de verschillende groepen 
gebeurt. 

Nieuws van het bestuur

De Corona situatie blijft uiteraard nog enorm veel invloed 
hebben op wat we wel en niet kunnen doen.
De schoolleiding en het bestuur vergaderen maandelijks 
en overleggen ook frequent met PJA. 
We volgen dus de situatie op de voet en houden u op 
de hoogte zodra er veranderingen zijn.

Goed nieuws! NTC School De Brug is nu ook onderdeel 
van Amazon Smile!
Daardoor kunt u - tijdens het winkelen via Amazon - 
tegelijk ook onze school een voordeel geven: Amazon 
geeft namelijk 0,5% van de aankoopprijs van de in 
aanmerking komende producten als donatie aan ons.
 
Als u deze link gebruikt bij het winkelen bij Amazon, wordt 
automatisch een donatie aan De Brug gegenereerd:
 https://smile.amazon.com/ch/84-1922287
Of zoek naar “NTC School De Brug Portland" onder 
Amazon Smile.

-Het Bestuur



  Nieuws uit de peutergroep

De afgelopen maand ben ik met veel plezier begonnen als juf voor de peutergroep. Hoewel 
ze juf Lisette zeker missen, hebben ze nu even twee juffen: Erna doet ook nog even mee. 
Ondanks dat we nu digitaal zijn, doen de kinderen heel goed mee.

We hebben met het thema ‘winter’ gewerkt, en geleerd welke dingen koud en warm zijn. Ook 
hebben we naar prentenboekjes van Kikker geluisterd, liedjes van juf Roos gezongen, en 
verschillende knutselwerkjes gemaakt.

De les van vorige week ging over de Noordpool, waarin we het woord IJsbeer hebben 
geleerd. We hebben de ijsbeer samen een dikke vacht gegeven met watjes, waar Anneke en 
Charlotte heel veel pret mee hadden en waar Ximena een regenboog ijsbeer heeft 
uitgevonden.
De afgelopen les hebben we proefjes gedaan met ijsklontjes, waar alle drie de kinderen vol 
concentratie en plezier aan mee hebben gedaan. Best wel koud om zo’n ijsklontje vast te 
houden!

Ik ben trots op hoe goed de kinderen alles oppakken en meedoen, 
ook al is het voor een beeldscherm, en ik zie zeker uit naar 
de tijd dat we elkaar in het echt kunnen zien.

 

 

Nieuws uit de kleutergroep

In de kleutergroep hebben we op woensdagmiddagen met zijn allen al een leuke tijd 
gehad met Meester Jan. In de online klassen hebben we gewerkt rond het thema 
`Kunst`. 
Eerst hebben we geleerd over verzamelingen en collecties. Daarna hebben we meer 
geleerd over alle kleuren van de regenboog en hoe we kleuren kunnen mengen tot 
een nieuwe kleur. Tenslotte hebben we het ook gehad over allerlei verschillende 
vormen die er bestaan door middel van bewegend leren en hebben we ons eigen 
kunstwerkje gemaakt met cirkels, rechthoeken, vierkanten en driehoeken. Met dat 
kunstwerkje in allerlei kleuren en vormen hebben we dan weer vingertwister proberen 
spelen.

Om elkaar ook wat beter leren kennen virtueel hebben we eerst 
onze favoriete verzamelingen aan elkaar voorgesteld. Het ging 
over grote vrachtwagens tot kleine roze octopussen. Nadat we 
ook onze favoriete kleur aan elkaar verteld hadden, hebben we 
ten slotte uitgelegd wat we heel erg mooi vonden en waarom. 
Om het hoofdstuk kunst af te sluiten, zijn we op virtueel 
museumbezoek geweest naar het Nationale Speelmuseum, daar 
hebben de kinderen ons naar Sesamstraat, een supermarkt en 
een treinstation geleid. Wij kijken al uit naar onze volgende 
avonturen op woensdagnamiddag! 



Bieb open zondag 14 februari

Elke tweede zondag van de maand is de bieb 
beschikbaar. Zondag 14 februari is de bieb weer open. 
Je kunt tussen 10 en 11 uur langskomen bij de Portland 
Jewish Academy om leesboeken uit te zoeken. Breng je 
dan de boeken die je gelezen hebt terug?






