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Beste ouders, 
 

●       Krentenbaard 
  

Op school is er krentenbaard geconstateerd. 
Er is contact geweest met het RIVM. Zij hebben ons 
onderstaande informatie gegeven. 
 

Kan iemand met krentenbaard naar een 
kindercentrum, school of werk? 

Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar een kindercentrum of school. 

Heeft uw kind krentenbaard? Vertel het dan aan de leidster of de leerkracht. Zij kunnen in 
overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten 
van krentenbaard bij hun kind. 

Krentenbaard is niet meer besmettelijk: 

Als de blaasjes droog zijn, en/of 2 dagen na het begin van een behandeling met tabletten of 
zalf (door een arts voorgeschreven). 

Mocht u desondanks vragen hebben, komt u gerust even bij mij of de groepsleerkracht langs 
 

●       Kalender. Website. Vakanties 
  

Allereerst excuus voor het feit dat het langer dan gewenst duurt voor deze informatie 
beschikbaar is. Daar zijn redenen voor aan te voeren, alleen lossen we daar de vragen die 
er bij u leven niet mee op. Vandaar voor nu de data van de vakanties voor u in deze 
nieuwsbrief (incl. de vrije dagen) 
  

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018 

Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019 

Voorjaarsvakantie 18-02-2019 t/m 22-02-2019 
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Pasen 19-04-2019 t/m 22-04-2019 

Meivakantie 23-04-2019 t/m 03-05-2019 

Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019 

Pinksteren 10-06-2019 

Zomervakantie 15-07-2019 t/m 23-08-2019 

 
Binnenkort ontvangt u het jaarboek met daarin informatie die belangrijk is en tenslotte gaan 
we zsm over met de Parro app. In het kader van de AVG moeten we in onze communicatie 
namelijk aan nogal wat eisen voldoen. Deze eisen worden in de Parro app allemaal 
gewaarborgd, het duurt alleen langer dan we willen voor deze werkt. In het kort komt het er 
op neer dat we via deze app met u gaan communiceren, staat daar de agenda en de 
kalender in en krijgt u van de leerkracht van uw kind(eren) allerhande informatie. Daar is het 
dus nog even op wachten. Voor nu al wel van belang om te weten: 
  
Donderdag 27-09-2018 is er een informatieavond. 
Aanvang 19.30 uur, einde rond 20.30 uur. Van 19.30-19.50 uur wordt u verwacht in de groep 
van uw kind voor algemene groepsinformatie, kennismaken met de leerkracht (als u dat al 
niet gedaan heeft) en verdere informatie. 
Van 20.00 tot 20.30 uur kunt u terecht bij een van de onderstaande workshops. 
  

1. Hanneke en Jacqueline Spelend leren bij de kleuters 
2. Irene/Marielle /Sandra Taal en Spelling (Staal) 
3. Marieke Plusklas 
4. Nicole: IPad bij de kleuters 
5. Christy Kanjertraining 
6. Annelies Mandy VO 

  
Het kan zijn dat er nog een workshop bijkomt, u hoort dat voor de 27e nog van ons. 
  
Borden op het schoolplein 
Niet in het kader van de gezonde school, maar om beter te kunnen toezien en handhaven, 
brengt de gemeente borden aan het schoolplein. Borden die o.a. aangeven dat het gebruik 
van alcoholhoudende dranken niet is toegestaan en het plein op een bepaalde tijd verboden 
toegang is. Dit vonden wij belangrijk om ook even aan u als ouders te melden. Hoe we dit 
gaan doen met een schoolfeest eventueel in combinatie met een drankje hoort u t.z.t. nog 
van ons…. 
 
Met vriendelijke groet,  
Edwin Borger 

PCBS de Brug Telnr:0297-341887 
Catharina-Amalialaan 66-D directie.brug@jl.nu 
1432 JT Aalsmeer 

 



Bericht van de oudervereniging: 
  
Heeft u vorig jaar een automatische incasso afgegeven dan zal vanaf 15 september de 
contributie van 55,00 euro per kind geïncasseerd worden. Voor kinderen uit groep 8 
wordt 115 euro geïncasseerd, dit is inclusief kamp. 
Zorgt u voor voldoende saldo op uw rekening voor de incasso. Bij onvoldoende saldo 
moet er een nieuwe incasso worden aangeboden en hier zijn kosten voor de OV aan 
verbonden. 

  

Groep 8 
Deze klas heeft een goede sfeer 

een lieve, mooie en leuke klas! Elke dag steeds meer en meer. 
Zo aardig niet te geloven, 

elke dag weten ze mijn hart weer te beroven. 
Wij zijn een echte kanjer klas, 

met aardige kinderen erin. 
De beste klas met goede harten en de liefste leerlingen. 

We staan altijd voor elkaar klaar.. 
Iedereen denkt aan elkaar, als iemand zich niet fijn voelt,dan komt 

iedereen erbij staan. 
Iedereen is aardig en pest ook niet. 

Iedereen heeft een lach op zijn gezicht. 
Bij de kinderen brandt het licht. 

We hebben leuke juffen in de klas, 
dat komt heel goed van pas. 
Elke dag is er wel iemand blij 

en iedereen past erbij. 
En daarom zijn we blij. 

We zijn allemaal te vertrouwen. 
We zijn met minder mannen dan vrouwen. 

We leren steeds van elkaar, 
dat is zeker wel waar. 

We zijn de beste, 
dat is wat we niet verpesten. 
Dit is een prestatie op zich, 

wat een mooi gedicht. 
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