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Agenda 
 
Maandag 18 januari 2016   - Schoonmaakavond kleuterbouw 
Donderdag 21 januari 2016  -  GMR vergadering 
Zaterdag 13 februari 2016   - Volleybaltoernooi 
Maandag 15 februari 2016   - GMR vergadering 
Maandag 22 februari 2016   - MR vergadering 
Woensdag 24 februari 2016  - Meesters- en juffendag 
Donderdag 25 februari 2016  - Rapporten mee 
Ma. 29 febr. t/m 4 maart 2016 - Voorjaarsvakantie 
 

 
 
Nieuwsbrief nr. 6 verschijnt op donderdag 18 februari 2016 
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Algemeen 
 

Opbrengst collecte Kerstviering. 

De opbrengst van de collecte bestemd voor het goede doel KNGF met het al ingezamelde geld is  
€ 534,50. Namens de KNGF heel hartelijk bedankt! 
 

Nieuwe mailadressen. 

Per 1 januari 2016 zijn VPCO De Basis en La Salle gefuseerd tot de Stichting Jongleren. Er 
worden nieuwe mailadressen voor de scholen aangemaakt. Het nieuwe mailadres voor  
PCBS De Brug is directie.brug@jl.nu. 
 

Kanjertraining erkend als effectief volgens sterke aanwijzingen 

 

Vlak voor de kerstvakantie heeft de Erkenningscommissie van het Nederlands 
Jeugdinstituut (NJi) bekend gemaakt dat de Kanjertraining is beoordeeld als effectief 
volgens goede aanwijzingen. Dit is de hoogst mogelijke erkenning voor programma’s 
die gericht zijn op opgroeien en opvoeden. Het is uitzonderlijk dat het NJi een zo hoog 
oordeel toekent. De erkenning komt voort uit het promotieonderzoek van Lilian Vliek 
aan de Universiteit Utrecht. Zij stelde vast dat in problematische basisschoolklassen de 
sfeer in de klas verbeterde, depressieve gevoelens afnamen en zelfwaardering toenam 
na de training. In de Kanjertrainingspraktijken stelde zij vast dat twee derde van de 
kinderen met een zeer lage zelfwaardering en/of met ernstige gedragsproblemen baat 
hebben bij de aanpak. De gevonden effecten bleken ook na een half jaar nog te 
bestaan.  

 
 

JeugdSportPas 
Op dit  moment kan er ingeschreven worden voor de JeugdSportPas periode 2. De 
JeugdSportPas is een sportstimuleringsproject voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van 
het basisonderwijs. De kinderen kunnen voor € 5 per sport vier keer kennismaken bij een 
vereniging met allerlei sporten. Op deze manier komen de kinderen met elkaar in een 
beginnersgroep en kunnen zo proeven aan de sport en de vereniging. Op verzoek van een aantal 
vereniging zijn er ook een aantal lessen voor kinderen uit de groepen 1 en 2. 
Sporten die deze periode op het programma staan, zijn onder andere judo, waterscouting, 
koreaans karate en voetbal voor zowel jongens als meisjes. 
Inschrijven kan tot en met 1 februari en de lessen starten in de week van 1 februari (in de 
vakantie is er geen les). 
  
Voor meer informatie en inschrijven klik hier of neem contact op met Femke Looman van 
Sportservice Haarlemmermeer (flooman@sportservicehaarlemmermeer.nl , 023 557 5937/06 
39790182, inschrijven uitsluitend via de website). 

 

https://jsp.crossmarx.nl/jsp/home.vm?datafilter=regio:17
mailto:flooman@sportservicehaarlemmermeer.nl
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Gevonden voorwerpen 
Wanneer u iets vindt kunt u het gevonden voorwerp naar conciërge van de Mikado brengen. 
Als u iets kwijt bent, kunt u naar de conciërge van de Mikado gaan om na te gaan of het 
gevonden is. 
 

Goede doelen: Nieuws over KNGFgeleidehonden. 

 
Plastic doppen sparen. 
N.a.v het bezoek van mw. Susan Peters en haar geleidehond Guido vorige week donderdag gaan 
wij op school de komende 2 jaar plastic doppen sparen. Voor de opleiding van geleidehonden is 
veel geld nodig om de honden en hun baasjes te trainen. Wij kunnen hieraan een bijdrage 
leveren door schone plastic doppen te sparen van o.a.:  
Mineraal of spuitwater/ frisdrankflessen/melk en yochurtpakken/ fruitsappakken/ 
sportdrankjes (verwijder het kleine doorzichtige plastic dopje) wasmiddelflessen (zowel de 
dop als de doseerdop)/ zeep en shampooflessen/ Deksels van pindakaas en 
chocoladepasta potten. 
 
Helpt u ons ook mee door uw kind de gespaarde doppen mee te laten nemen naar school? 
Alvast onze hartelijke dank. 
Commissie goede doelen: Natasja en Nanda 
 
Opbrengst donatie kerstviering en bezoek KNGF: 
 
Allereerst willen wij iedereen hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de collecte na onze 
kerstviering. De collecte voor het KNGF heeft het mooie bedrag van 534,50 Euro opgebracht. 
Deze opbrengst heeft ons in staat gesteld om alle 3 de pups voor  hun opleiding mede te 
adopteren. Vanaf nu tot hun opleiding is voltooid leveren wij een bijdrage van 150,00 euro per 
hond voor Volta, Twirre en Edward. Alle pups kunt u bekijken op de site van 
KNGFgeleidehonden. De kinderen zullen de pups met speciaal nieuws ook nog volgen in de 
eigen groepen. Behalve dat wij deze pups konden adopteren was er nog wat geld over om 
materialen voor deze honden te kunnen bekostigen. Dit materiaal is gedoneerd via de site van de 
KNGF aan de stichting en bestond uit: 4 hondepenningen en 3 speeltunnels. 
 

Een kort verslag van het bezoek van Mw Susan Peters  
en haar hond Guido. 
Ongetwijfeld heeft u al veel gehoord van uw kind, of al iets gelezen op basisschoolnet over het 
bezoek. De kinderen en  
de leerkrachten waren erg enthousiast en  
het heeft grote indruk op iedereen gemaakt. 
Vooral het feit dat deze honden, als zij hun werktuig om hebben, niet geaaid mogen worden en 
dat Mw Peters zonder  
hond niet naar buiten kan, heeft veel indruk gemaakt. Het 
zijn een van de eerste opmerkingen waar kinderen mee komen als er naar hun ervaringen over 
het bezoek wordt gevraagd. Zij wilden o.a. weten of de hond niet te veel snoepjes kreeg. (de hond 
wordt beloond als hij het goed  
heeft gedaan) en of de hond altijd moest werken. Tot hun opluchting mag de hond ook dagelijks 
vrij spelen en lopen (bv. in het park/Amsterdamse bos) Maar hoe komt de hond dan weer terug bij 
zijn baasje, hoe lang blijft de hond in dienst en waar gaat hij dan naar toe? Uw kind weet vast het 
antwoord. Na afloop kregen alle kinderen een boekenlegger mee.  
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Susan heeft laten weten het erg prijs te stellen dat ze warm is ontvangen en dat de school al zo 
enthousiast bezig is om geld/doppen in te zamelen. 
 
Mw. Peters is zeer slecht ziend, ziet alleen aan de zijkanten nog een klein beetje en heeft haar 
hond Guido al 5 jaar. Deze hond stelt haar in staat een zelfstandig leven te leiden. Mw. Peters is 
getrouwd heeft kinderen en is in de loop van de jaren zeer slecht ziend geworden. Guido helpt 
haar door haar te begeleiden als zij naar buiten gaat. Guido is inmiddels 7 ½ jaar. Gemiddeld gaat 
de hond tussen de 8 a 10 jaar met pensioen. Dit hangt af van hoe gezond en actief de hond zelf 
nog is. De hond kan daarna bij de huidige eigenaar blijven of er wordt een goed huis bij een 
speciaal adoptie gezin uit de gezinsomgeving of elders door het KNGF gezocht.  
 
De kosten om een hond als Guido/ en zijn baasje op te kunnen leiden zijn 35.000,- Euro. Dit is 
een enorm bedrag waardoor het duidelijk is dat donaties noodzakelijk zijn.  
De honden worden eerst in een puppy gezin gesocialiseerd en komen daarna in Amstelveen bij 
de KNGF waar zij verder opgeleid worden. Voor meer informatie zie de site van 
KNGFGeleidehonden.  
Tot de voorjaarsvakantie kunt u dagelijks nog geld doneren in het KNGF potje in de klas. 
Blijft u met ons meesparen! 
 
Alvast onze hartelijke dank, 
het team. 
 
 

Informatieavonden Kaj Munkcollege 
 
In opdracht van de gemeente realiseert aannemer KWS in de periode 11 januari  - 5 februari 2016 
twee nieuwe bushaltes nabij het kruispunt Paxlaan - Kruisweg - Burgemeester Pabstlaan. 
De werkzaamheden hebben tot gevolg dat het kruispunt niet te gebruiken is voor fietsers, 
voetgangers en automobilisten. Omleidingsroutes voor fietsers, voetgangers en auto's staan 
aangegeven. 
Voor ouders en bezoekers die naar of de informatieavonden op 12 en 13 januari en/of de open 
dagen van het Kaj Munk College op 22 en 23 januari komen heeft dit gevolgen. 
  
In de bijlage leest u het reisadvies voor fiets, bus en auto. Ook hebben wij informatie van 
Connexxion bijgevoegd over de buslijnen rond het Kaj Munk College. Deze bijlagen worden apart 
naar de leerlingen van groep 8 gestuurd. 
 
 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 21, aflevering 3 
 
Aan de ouders/verzorgers, 
Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode 
‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, 
puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in 
de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van 
de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk 
thema in een bepaalde periode actueel is. In de derde aflevering van 25 januari tot en met 22 april 
2016 zijn dat de volgende thema’s: 
 
 Angst en vertrouwen (week 4 t/m 6) 
Inhoud: Angst en vertrouwen; angst overwinnen; houvast zoeken en bieden. 
Bijbel: De honderdman (Lucas 7, 1-10); genezing van een bezetene (Lucas 8, 26-39); het 
mosterdzaadje (Lucas 17, 35-36). 
 
 Van kwaad tot erger (week 7 t/m 10) 
Inhoud: Omgaan met ruzies en tegenstellingen; geweldspiraal en conflict beperken. 
Bijbel: Ene wang, andere wang (Matteüs 5, 38-48); Zacheüs (Lucas 19, 1-10); de overspelige 
vrouw (Johannes 8, 1-11). 
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 Achterlaten (week 11 tm 13) 
Inhoud: Wat Jezus en andere mensen achterlaten: een indruk, boodschap, ideaal. Verder gaan 
met wat anderen achtergelaten hebben. 
Bijbel: Intocht en tempelreiniging; laatste avondmaal; gevangenneming en veroordeling; 
kruisdood en begrafenis; lege graf; Emmaüsgangers (Lucas 19 t/m 24). 
 
 Zelfstandig (week 14 t/m 16) 
Inhoud: Zonder leider verdergaan; zelfstandig en zelfbewust in nieuwe situaties handelen vanuit 
een inspiratie. 
Bijbel: Hemelvaart; Pinksteren (Lucas 1 en 2); Petrus geneest; eerste christengemeente 
(Handelingen 3 t/m 5); verdediging tegen anderen en interne meningsverschillen; bekering van 
Filippus (Handelingen 4 t/m 8).  
 
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Van kwaad tot erger' (15 februari t/m 11 
maart). 
 
‘Oog om oog, tand om tand…’ 
Niet iets wat wij onze kinderen aanleren. Maar, eerlijk is eerlijk: herkenbaar is het wel. Bij een 
ruzie hebben mensen niet zelden de neiging om de ander met gelijke munt terug te betalen. Wist 
u dat ‘oog om oog, tand om tand’ uit de Bijbel komt? In het Oude Testament werd deze regel 
gebruikt om de bij een ruzie opgelopen schade te vergoeden. Eigenlijk nog niet eens zo gek: één 
klap voor één klap. Dus niet: twee klappen uit wraak voor één klap. Het geweld werd in ieder 
geval niet nog erger. 
 
Maar eigenlijk willen we dat er helemaal niet meer gemept en geslagen wordt. Maar hoe doe je 
dat? Ook de volgende adviezen, die u vast wel herkent, komen uit de Bijbel: 
 
‘Als iemand jou op de linkerwang slaat, keer hem dan ook de rechter toe…’ 
‘Heb je vijand lief…’ 
 
Dit is weer het andere uiterste! Je laten slaan. Je vijand liefhebben.  
Het zijn uitspraken van Jezus. Misschien wil hij wel aangeven dat ‘niet terugslaan’ voor hem nog 
niet genoeg is om het kwaad de wereld uit te helpen. Je moet eigenlijk nog één stap verdergaan. 
Door iets heel verrassends te doen waar de ander niet op rekent, kun je de spiraal van geweld 
doorbreken. 
Met deze uitspraken overdrijft Jezus. Opzettelijk. Hij wil zijn leerlingen aan het denken zetten. Dat 
willen wij ook in de lessen levensbeschouwing. We staan met de kinderen stil bij ervaringen van 
kwaad en geweld. En we gaan na hoe we kunnen voorkomen dat het van kwaad tot erger wordt. 
Daarbij verkennen we ook de volgende tips: 
- Doe goede dingen (want: wie goed doet, goed ontmoet). 
- Spreek goede woorden (taalgebruik kan een kwade sfeer oproepen, of de sfeer juist prettiger 
maken). 
- Relativeer (want humor is een sterk wapen om de spanning te verminderen). 
- Vergeef (anders blijf je hangen in het kwaad). 
- Kijk ook eens naar jezelf (en zie niet alleen de gebreken bij de ander). 
 
Uw team 
 

Nieuwe leerlingen 
Een hartelijk welkom voor: 
 

 David Sakko, Koen van Willegen en Jad Alkhateeb in groep 1/2A 

 Roos van der Voort en Robin van Tol in groep 1/2B 

 Tom Brockhoff in groep 1/2C 
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Jarigen 
In de maand januari zijn de felicitaties voor: 

 Thijs van Rooy in groep 1/2A 

 Dani Boas en Moayad Hejazi in groep 1/2B 

 Pelle Vis en Samuel Yilma  in groep 1/2C 

 Eshaan Bassi in groep 3A 

 Meike Kwaks, Tygo Wegman, Martyna Poniewska, Merlijn Kolk en Lisa de Vries in 
groep 4 

 Sam van der Voort in groep 5 

 Mohannad Hejazi, Ahmad Magzoub, Siebe Borgman en Thirza Zekveld in groep 6 

 Channa van Schie en Lena Kushniruk in groep 7 

 Eden Vreeken en Naomi de Waal in groep 8 

 juf Hanneke en juf Liesbeth 
 

 

 

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

 
 
 
 
 
Contacten 
 
Directie:  directie.brug@jl.nu 
 
ouderraad:  or.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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