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Doordat we nu Parro gebruiken, is er minder te vertellen. Parro is een prettig middel om direct 
informatie door te sturen en daarom hoef ik niet meer te beginnen over de bouw, over het 
zendingsgeld en hoe gezellig het Nationaal Schoolontbijt was. Jullie hebben het allemaal in meer of 
mindere mate kunnen volgen.  
 
Komende donderdagavond is de spreekavond. Dan spreken we vooral de ouders die we de vorige 
ronde niet konden spreken. Tot nu toe werkt het inschrijven via Parro goed, maar natuurlijk is het 
nog steeds een beetje zoeken. 
 
Sint Maarten komt eraan en zodra dat voorbij is, staat Sinterklaas alweer voor de deur. Daar zal in de 
klassen ook weer aandacht aan besteed worden. Minstens zo mooi om te melden is, is dat we 
gestart zijn met het nieuwe maandthema ‘Niemand over het hoofd zien!’ (Luk 19). Dit thema is een 
heel mooie aanleiding om ook met elkaar in gesprek te zijn over hoe we dit met elkaar tot 
uitdrukking kunnen laten komen. Vraag je kind hier gerust eens naar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tenslotte hebben Liesbeth en ik wel eens het gevoel dat we minder zichtbaar zijn. We moeten onze 
aanwezigheid over twee locaties verdelen en dat is niet ideaal. We zeggen het nog een keer: wil je 
ons spreken; doe even een berichtje en we regelen het. Nog steeds heeft Johannes op 
woensdagmorgen inloop en Liesbeth op de vrijdagmorgen. En jullie weten dat Liesbeth meer de 
gesprekspartner is voor onderwijs- en zorginhoudelijke vragen en Johannes voor de rest. 
 
Fijne weken. 
 
Johannes Weening 
Liesbeth Hendriks 



 

SchoolRaad 
Deze keer ook een stukje van de schoolraad. De schoolraad bestaat uit de juffen Ellen Brugman en 
Joanne Steendam en de ouders Liesbeth de Haan, Willeke Veldhuizen, Ali Vlieg en Sara Moes. Wij 
vergaderen ongeveer 6 keer per schooljaar over veel uitlopende zaken. Wij proberen een klankbord 
te zijn voor de directie van de school voor beleidsdocumenten en besluitvorming zoals het school-, 
jaarplan en de begroting. Ook zaken zoals de TSO en schoolschoonmaak komen vaak te sprake. Om 
jullie op de hoogte te houden zullen wij kort na elke vergadering een kort verslagje van de 
besproken punten in de nieuwsbrief plaatsen. Daarnaast zal er in januari/februari een informatieve 
avond zijn, om kennis te maken en onder andere info te geven over TSO (zoals al eerder 
aangekondigd) en schoolschoonmaak. Als er tussendoor vragen zijn, kunnen jullie ons altijd 
aanspreken of mailen naar schoolraad.brug@noorderbasis.nl. 
 
Schoolfruit- locatie Boslaan  

Vanaf komende week, de week van maandag 12 november, gaan we met de groepen 1 t/m 
3/ 4 op de locatie Boslaan meedoen met de EU-schoolfruitactie. Bij deze actie wordt er 
twintig weken lang op dinsdag fruit en groente op de school geleverd. We vinden het 
belangrijk dat kinderen gezond eten en door mee te doen met deze actie proberen we het 
fruit en groente eten te stimuleren.   
Het fruit wordt op dinsdag geleverd. Dat betekent dat de kleuters op woensdag en 
donderdag tijdens de ochtendpauze fruit krijgen van school. Ze hoeven dus voor de 
ochtendpauze op woensdag en donderdag geen fruit meer mee naar school te nemen, maar 
de beker drinken moet wel mee naar school. De groepen 3 en 3/ 4 krijgen op woensdag, 
donderdag en vrijdag tijdens de ochtendpauze  fruit en groente op school. Zij hoeven dus 
geen fruit mee naar school op deze dagen, alleen hun drinkbeker.  
Meer informatie kun je vinden op   www.euschoolfruit.nl/start.  

 

 
 
15 – 11 spreekavond Geert Waldastraat- alle groepen aan de Geert Waldastraat 
22 – 11 Brugnieuws 
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