Trefwoord
De kinderen ontdekken dat het in de mens zit om te onderzoeken. Er zijn beroepen waarvoor een
onderzoekende houding heel belangrijk is.
In de Bijbelverhalen van deze week is het volk Israël, na jaren in de
woestijn, bijna bij het beloofde land. Mozes stuurt twaalf mannen op pad
om het land te onderzoeken; om te weten wat je daar aan zult treffen voor
je binnengaat. Twee mannen komen terug met enthousiaste verhalen, de
andere tien zijn minder positief.
Numeri 13, 1-24
Numeri 13, 25-33/14, 1-44
Trots
Vandaag hebben we met de kinderen de kinderboekenweek geopend op het plein. Een lied, dans en
toneelstuk…..het hoorde er allemaal bij. Het was geweldig leuk. Het leek zo gewoon, maar toch ook
niet…
De leuke dingen voor kinderen moeten gewoon door kunnen gaan. Dat is wat ouders en leerkrachten
van De Brug hardop hebben uitgesproken. We doen daar ongelofelijk ons best voor, zijn creatief en
manoeuvreren ons tussen de algemeen geldende regels door om leuke dingen te blijven organiseren.
Toch blijft in eerste instantie onze kerntaak het ‘draaiend’ houden van het kindcentrum. Dat is in
deze tijd al moeilijk genoeg. Een verkoudheidje of keelpijn is niet vreemd voor deze tijd van het jaar,
maar in de huidige omstandigheden kunnen we er rekening mee houden dat een leerkracht of
pedagogisch medewerker een paar dagen thuis zit (ondanks de voorrangsregeling voor het
onderwijs).
Elke dag opnieuw moeten we de bezetting met elkaar doornemen, e-mails aan u als ouders sturen,
thuiswerk organiseren, etc. We doen dat met veel inzet en passie, maar kunnen het niet altijd, naar
uw en onze eigen tevredenheid, goed regelen. Er gaat wel eens iets mis, al streven we er naar om
alles goed te doen.
Ik wil hierbij mijn dank uitspreken aan het team, de ouders en de kinderen van De Brug. Ik ben trots
op iedereen. Er is veel begrip voor de huidige situatie. Iedereen wil zijn schouders eronder zetten en
zorgen dat we het met elkaar doen voor de kinderen. We weten dat het coronavirus nog lang niet
verdwenen is, maar we streven er graag naar om het even uit de gedachten te laten zijn van de
kinderen in onze vertrouwde Brug-omgeving.
Misschien kunnen we dan volgend jaar weer met elkaar de kinderboekenweekopening bewonderen,
want ……… we hebben u gemist vandaag……
Arjan van Sprang
directeur kindcentrum De Brug en De Kim
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Kinderboekenweek 2020 En toen?
Vandaag was het zover! De Kinderboekenweek met het thema: ’En
toen..’ is geopend door de kinderen van groep 1 t/m 8 met het lied:
Tijdmachien van 123zing. Voor de school stond een tijdmachine.
Wat er toen gebeurde was wel heel bijzonder. Er kwamen twee ridders
uit de tijdmachine die vochten om een schatkist. In de kist zaten
boeken die aan de klassen cadeau werden gedaan. Met deze boeken
kunnen de groepen net als de twee ridders ook op tijdreis gaan tijdens
de Kinderboekenweek.
Zo hebben de peuters het boek ‘Saartje wil een taart’ van M. Bogaerds
gekregen. De BSO ‘Ridders’ van S. Boshouwers, de Eenden ‘De steen en
de tijd’ van Visser en Meirink, de Hazen ‘Held op sokken’ van B Westra,
groep 3 heeft ‘Lang geleden’ gekregen en groep 4 ‘Stoere Steffie en de
stinkende stad’ van A Bon, groep 5 ‘Professor Kleinbein’ van Devos en Brulot, groep 6 ‘Anne en het
meesterwerk’ van Pool en Baars, Groep 7 ‘de Hond van Graaf Floris’ van M Hoogstraten en groep 8
heeft ‘Alleen beer mocht mee’ van Vivianne den
Hollander gekregen. We wensen alle groepen
natuurlijk veel leesplezier.
Naast al het lezen gaan alle groepen de komende
week werk(jes) maken over het thema. Groep 5 t/m 8
gaan aan de slag met de voorleeswedstrijd en zo nog veel meer. Wij proberen zoveel mogelijk foto’s
te maken en op klasbord en social media te plaatsen. Natuurlijk hangen we ook van alles op het
raam, zodat u het vanaf de buitenkant kunt bewonderen.
Boekenmarkt
In overleg met Hyperion Walburg is het helaas niet mogelijk om dit jaar een boekenmarkt op school
te organiseren. Er is wel een alternatief! Alle kinderen van de Brug die in de tijd van de
Kinderboekenweek een boek kopen bij Hyperion mogen de bon op school inleveren. Als school
mogen wij het bedrag van alle bonnen aan Hyperion doorgeven. Wij krijgen 10% van dat bedrag om
boeken voor ons kindcentrum uit te zoeken. De kinderen mogen de bonnen bij de leerkracht
inleveren.
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Klaar-overs
Het gebeurt helaas regelmatig dat ouders en kinderen geen gebruik maken van de
aanwezige klaarovers. Zij staan er om u en uw kinderen te helpen bij het oversteken
aan de drukke Laan van Nederhoven. Wij zijn hierin als kindcentrum uniek in
Zwijndrecht en de ouders doen dit vrijwillig. Laten we er dan ook dankbaar gebruik van maken!

Agenda
01-10 Start Kinderboekenweek
17-10 Herfstvakantie
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