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Agenda 
 
 
Donderdag 16 februari 2017  - Rapporten mee 
Ma. 20 t/m vr. 24 februari 2017 - Voorjaarsvakantie 
Maandag 27 februari 2017  - Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij  
Dinsdag 28 februari 2017  - Oudergesprekken avond 
Donderdag 2 maart 2017  - Oudergesprekken avond 
Maandag 6 maart 2017 - Start techniekproject Transport en Beweging 
Woensdag 15 maart 2017  - Leerlingen vrij, leerkrachten kijken bij andere  
                                                                                 scholen 
Donderdag 16 maart 2017  - Kijkavond Techniekproject 
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Algemeen  
 

Beste ouders, 

Afgelopen week ben ik met veel plezier begonnen op De Brug. Nadat ik veel kinderen en ouders 

een hand heb kunnen geven bij de deur ben ik de klassen in geweest om nader kennis te maken 

met de kinderen. De groepen hadden hun best gedaan om leuke activiteiten te bedenken, een 

warm welkom in iedere groep! 

Maak ik gelijk van de gelegenheid gebruik om kenbaar te maken wanneer ik aanwezig ben bij De 

Brug. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag tot 12 uur en donderdag. Ik ben 

bereikbaar middels de schooltelefoon, per email: directie.brug@jl.nu of u kunt mij ‘s morgens 

vroeg op het schoolplein even opzoeken.  

Inmiddels komt ook de feestweek al snel dichterbij, 2 april a.s. openen we onze feestweek ter ere 

van het 100-jarig bestaan. Een mooie binnenkomer voor mij! Ik wil u graag herinneren aan het feit 

dat onze oudervereniging al enige tijd bezig is om samen met collega’s allerlei activiteiten te 

organiseren voor deze week. Om deze activiteiten mogelijk te maken hebben we veel hulp van u 

als ouders nodig. Vorige week stuurde ik u onderstaande link door, hiermee kunt u zich 

inschrijven om ons te helpen. 

https://docs.google.com/a/jl.nu/forms/d/e/1FAIpQLScG08dKWN3FxMdP8Y6_RoLhMNsw-

btSJdKhsa3vrzK4qnZHDQ/viewform?c=0&w=1 

Tot slot wil ik u eraan herinneren dat maandag 27 februari, de maandag na de krokusvakantie 

een vrije dag is voor de kinderen. Ik heb begrepen dat kinderopvangorganisatie Partou deze dag 

een programma aanbiedt waar iedereen gebruik van kan maken, ook als uw kind normaal 

gesproken niet van de opvang gebruik maakt. U kunt zelf contact met hen opnemen. 

Wij hebben deze dag als team een ICT-scholing waarmee we onze vaardigheden gaan vergroten 

om ICT in het onderwijs van morgen en de toekomst op de juiste manier in te zetten.  

Met vriendelijke groet, 

Pauline Hesseling-van Zijl 

Geboorte Joy Breuer 
Wij feliciteren juf Nathalie en haar partner Frank met de geboorte van hun dochter Joy. Zij is 
geboren op 25 december 2016. 
 

Opbrengst sponsorloop 
Op 22 november jl. vond de sponsorloop plaats ten behoeve van de feestweek in april.                      
Wat een enthousiasme hebben we gezien!! Het was een groot succes!                                                                          
Met grote vreugde mogen we jullie mee delen dat de sponsorloop maar liefs € 4827 heeft 
opgebracht!!! Alle sponsors heel hartelijk bedankt voor de gulle gaven.                                                                          
De 100 jarig bestaan commissie zal ervoor zorgen dat de gelden  goed besteed worden.                                      
Tevens is er besloten om aan het einde van de feestweek een gift te doen aan een goed doel 
binnen de gemeente Aalsmeer. Deze zal bekend gemaakt worden tijdens het feest in The Beach.   
 
Hartelijke groeten van de 100 jarig bestaan commissie.                                                                                                                                                                     
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Voorlezen door de wethouder op PCBS De Brug 
 

 
 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen die van 25 januari tot 3 februari plaats vonden kwam 
wethouder Gertjan van der Hoeven voorlezen op De Brug. Alle groepen kregen bezoek van de 
wethouder en in elke groep werd er weer een ander boek voorgelezen. We vonden het erg fijn om 
te luisteren naar deze leuke verhalen en er was ook nog tijd om vragen te stellen. 
De voorleesdagen hebben als doel om het voorlezen te stimuleren. Op De Brug hebben we hier 
volop aandacht aan besteed, zo werd er andere dagen voorgelezen door ouders. De laatste dag 
werden alle kinderen in een andere klas voorgelezen.  

 
Nieuwe leerlingen 
Een hartelijk welkom voor: 
 

 Finn Print in groep 5 

 
Jarigen 
 
In de maand februari zijn de felicitaties voor: 

 Ivan Terekhin in groep 1/2A 

 Dominique Verzijden in groep 1/2B 

 Thomas Mellink, Thomas van der Meijs, Micha Rapmund en Alissa Tijsterman in 
groep 3 

 Jordi Vergne, Delina Yonas, Teun van Dongen en Bianca van Vliet in groep 4 

 Tobias Hagebeek, Elin Beenhakker en Lydia Pol in groep 6 

 Maria Labib in groep 8 
 Juf Christy 

 

 

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