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Agenda 
 
 
Donderdag 13 oktober 2016  - Inloopmiddag kinderboekenweek 
Zaterdag 15 oktober 2016   - Einde kinderboekenweek 
Ma. 17 t/m vr. 21 oktober 2016  - Herfstvakantie 
Zaterdag 5 november 2016  - Handbaltoernooi 
Dinsdag 15 november 2016  - Kanjercursus ouders 19.30-20.00 uur 
Maandag 5 december 2016  - Sint op De Brug 
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Algemeen 
 
Thema-avond 
Dinsdagavond 15 november organiseren wij op De Brug een thema-avond van de Kanjertraining 
voor ouders. We willen u -als ouders- op deze manier graag betrekken bij de Kanjertraining die op 
school gegeven wordt. Op de thema-avond leren we om samen een gemeenschappelijke taal te 
spreken die gebaseerd is op wederzijds respect, vertrouwen en elkaar recht doen. Moeilijk gedrag 
wordt bespreekbaar gemaakt. We krijgen deze thema-avond concrete handvatten van Bart Riet 
(directeur van de Kanjertraining) om problemen te voorkomen en met elkaar op te lossen. 
 
De module die dinsdagavond 15 november gepresenteerd wordt, is: 
Opvoedingsstijl ‘twee mentaliteiten met twee gedragstalen’ 
De avond begint om 19.30 uur in de gymzaal beneden en is om 22.00 uur afgelopen.  
 
Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Mocht uw interesse gewekt zijn en wilt u ook 
aanwezig zijn op de thema-avond 15 november, dan kunt u een mailtje sturen naar onze 
Kanjercoördinator Christy van Dijken (christy.vandijken@jl.nu).     

                            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Plusklas 
 

Komende week is het dan zover. Vanaf maandag gaat de plusklas weer van start.  
Deze eerste periode zal tot eind januari / begin februari duren.  
De kinderen en de leerkracht hebben er weer veel zin in!  

 
 
Aikido 

 
 

Op woensdag 28 en donderdag 29 september hebben 

wij een ware Aikido-trainer in de school gehad. Op 

woensdag waren de groepen 1/2 aan de beurt en op 

donderdag de overige groepen. Het was best spannend. 

De kinderen hebben leuke lessen aangeboden gekregen 

en weten nu hoe ze stevig moeten staan en moeten 

vallen. Hoewel we natuurlijk hopen dat het vallen niet 

nodig zal zijn. De kinderen kunnen er vast nog meer 

over vertellen.  
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Aalsmeer, 6 oktober 2016 
 
 
 
Onderwerp: Schoolhandbaltoernooi 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Ook dit jaar wordt er weer een schoolhandbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8 georganiseerd. Dit 
is op zaterdag 5 november in sporthal De Bloemhof. 
 
Voor de groepen 3, 4 en 5 begint de dag om 09.00 uur. Om ongeveer 13.00 uur zal de 
prijsuitreiking voor deze groepen zijn. Om 13.00 uur zijn de groepen 6, 7 en 8 aan de beurt. De 
prijsuitreiking voor deze groepen is rond 18.00 uur.  
 
Wil uw kind ook meedoen? Vul dan onderstaand inschrijfformulier in en lever dit uiterlijk op 
donderdag 13 oktober in bij juf Nathalie, juf Bettina (groep 3) of juf Mandy (groep 8).  
U kunt uw kind ook opgeven per mail aan bovenstaande leerkrachten.  
 
Nathalie.lunenborg@jl.nu 
Bettina.zandstra@jl.nu 
Mandy.sibrandi@jl.nu  
 
P.S.  
Voor deze dag hebben we ook ouders nodig die coach willen zijn van een groepje.  
Graag aangeven op het inschrijfformulier van uw kind of in de mail.  
 
 
Sportieve groet, 
 
Het team van de Brug 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Inschrijfformulier Schoolhandbaltoernooi 5 november 2016 
 
 
Ja, natuurlijk doe ik mee 
 
Mijn naam is ................................................................................................ 
 
Ik zit in groep ..............    Ik ben een jongen   /   meisje 
 
 
Mijn vader/ moeder wil wel/ niet coach zijn. 
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NON-STOP DANCE! 
Op vrijdag 30 september hebben de groepen 3, 4 en 5 dansles gehad tijdens gym. De les werd 
gegeven door Véronique. Zij geeft iedere vrijdag middag NON-STOP DANCE aan kinderen die 
ervan houden om achter elkaar door te dansen op swingende en hippe muziek. Afgelopen vrijdag 
hebben de groepen 3,4 en 5 daar een voorproefje van gekregen en hebben veel plezier gehad 
met de oefeningen en leuke dansjes! 
 
Véronique geeft haar lessen in de beneden gymzaal van de Mikado.  
Groep 3-4 van 15.15 uur tot 16.15 uur 
Groep 5 t/m 8 van 16.15 uur tot 17.15 uur 
De eerste proefles is altijd gratis. 

 
Jarigen 
In de maand oktober zijn de felicitaties voor: 

 Evi Hardjoprajitno en Olivier Hulleman in groep 1/2B 

 Liam ter Linden, Daan Bouterse en Zoë Lodder in groep 3 

 Tom Hastman, Sammi de Vreede en Stijn van der Voort  in groep 4 

 Amber Alderden en Renske Olieman in groep 5 

 Ouahiba Boudouasar en Nino Jongkind in groep 6 

 Kaya van Ginkel, Lourdes Sharrocks en Kevin Nederveld   in groep  7 

 Jara Verbeek, Ruben van Oudenallen, Noa Mae van Meerveld,  Felicia den 
Braver, Gina den Braver en Liset Heij in groep 8 

 Juf Mandy, juf Yolanda en juf Tamara 
 

 

 

 
Allemaal (nog) Hartelijk Gefeliciteerd. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Het team 
 

 
 
 
 
 
 
Contacten 
 
Directie:  directie.brug@jl.nu 
 
Oudervereniging: ov.brug@jl.nu 
 
MR:   mr.brug@jl.nu 
 
TSO:   tsodebrug@solidoe.nl 
 
 
 
 
Deze adressen kunt u eveneens direct aanklikken vanaf onze website. 
U vindt ze onder de knop ‘Contact’ bij ‘E-mail’.   
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