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PCBS De Brug     Catharina-Amalialaan 66d      1432 JT Aalsmeer       tel. 0297-341887 

 
e-mail: directie.brug@jl.nu 
 
onze schoolkalender vindt u op: www.pcbs-brug.nl  

 
Agenda 
 
Donderdag 24 maart 2016   - Paasviering, leerlingen vrij om 14.00 uur 
Vrijdag 25 maart 2016  - Goede Vrijdag, leerlingen vrij 
Zondag 27 maart 2016   - 1e Paasdag 
Maandag 28 maart 2016   - 2e Paasdag, leerlingen vrij 
Maandag 4 april 2016   - MR vergadering 
Donderdag 7 april 2016  - Landelijk Verkeersexamen Theorie groep 7 
Ma. 4 t/m do. 14 april 2016  - Projectweek Techniek 
Dinsdag 12 april 2016  - Praktisch Verkeersexamen groep 7 (ochtend) 
Dinsdag 12 april 2016   - GMR vergadering 
Donderdag 14 april 2016   - Inloopavond Techniekweek 18.30 -19.30 uur 
Zaterdag 16 april 2016   - Atletiektoernooi 
Di. 19 t/m do. 21 april 2016   - Centrale eindtoets groep 8 
Donderdag 21 april 2016   - Groepen 3 bezoeken Bibliotheek Aalsmeer 
Ma. 25 april t/m vr. 6 mei 2016  - Meivakantie 
Woensdag 27 april 2016   - Koningsdag 
Donderdag 5 mei 2016   - Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag 
 

 
Nieuwsbrief nr. 8 verschijnt op donderdag 21 april 2016 
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Algemeen 
 

Geboren 

Wij feliciteren juf Suzanne en haar man Jelle Veerhuis met de geboorte van hun zoon 
Jens Jonathan. Hij is geboren op 7 februari 2016. 
 

 
In blijde verwachting! 

 
Sommige van jullie hebben het al gehoord of gezien, anderen nog niet.  
Mijn man en ik zijn in blijde verwachting van ons tweede kindje.  
Sjors wordt grote zus! 
Als alles goed gaat verwachten we hem/haar rond eind augustus.  
 
Juf Chantal van Wijk 
Leerkracht van groep 1-2C 
 
 

 
Thema-avond Kanjertraining 
Op De Brug werken wij voor de sociaal-emotionele ontwikkeling met de Kanjertraining. Deze 
training bestaat op school uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in 
de klas geeft. Graag betrekken wij ouders bij de Kanjertraining. Om uw kennis op te frissen én te 
verdiepen, willen wij een thema-avond organiseren. Op deze avond komt u te weten welke 
positieve effecten de Kanjertraining heeft op het pedagogisch klimaat in de klas en welke effecten 
het thuis heeft als uw kind een doorgaande lijn tussen school en thuis ervaart. Het onderwerp van 
deze avond zal zijn: Opvoedingsstijl ‘twee mentaliteiten met twee gedragstalen.’ 
 
Voordat wij de avond gaan inplannen, willen wij graag weten of er animo voor deze thema-avond 
is. Mocht uw interesse gewekt zijn, dan kunt u dit tot 25 maart mailen naar Christy van Dijken 
(Kanjercoördinator): christy.vandijken@jl.nu. Graag uw volledige naam en de groep van uw 
kind(eren) in uw mail vermelden. Bij voldoende belangstelling zal de thema-avond doorgaan. 
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Wethouder en kinderburgemeester op De Brug  
Woensdag 9 maart zijn de wethouder en kinderburgemeester van Aalsmeer in de groepen 6 en 7 
langs geweest om de kinderen enthousiast te maken voor de kinderburgemeester. 
En…enthousiast zijn ze. Ze hadden goed nagedacht over vragen die ze aan de huidige 
kinderburgemeester wilden stellen.  
Op www.aalsmeer.nl/kinderburgemeester.nl kunnen kinderen die mee willen denken, praten en 
doen zich inschrijven. Dit moet voor 12 april gebeurd zijn. Op 11 mei gaan de kandidaten zich dan 
presenteren aan een jury op het gemeentehuis. Uiteindelijk krijgen 6 kandidaten de tijd om tot 
28 mei campagne te gaan voeren. Die 28ste mei vindt dan de verkiezing plaats.  
Dit is een mooi vervolg op waar de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 al enige tijd op school mee 
bezig zijn. 
 
Kinderburgemeester Vince Boom roept alle Aalsmeerse kinderen uit groep zes en zeven op om 
zich kandidaat te stellen voor de nieuwe verkiezingen kinderburgemeester 
2016/2017. https://www.youtube.com/watch?v=b3OFEpT25WA 
Wethouder Gertjan van der Hoeven bezoekt deze dagen alle groepen zes en zeven  om de 
kinderen  te vertellen over de nieuwe verkiezingen en om hen te vragen om mee te doen. 
Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer/kinderburgemeester.nl 
 
 

 
Leerlingenraad De Brug 
Vanaf januari houden deze groepen wekelijks een klassenvergadering over zaken die hen bezig 
houden in de klas/op school 
Zo zouden de kinderen uit groep 5 graag lijnen op het speelplein boven zien om speelvelden te 
markeren. 
Groep 6 heeft zich sterk gemaakt om eigen ballen per groep te krijgen waar mee kan worden 
buiten gespeeld. 
Groep 7 heeft daardoor ook prachtige houten hockeysticks in de klas gekregen die ze de 
komende weken gaan uitproberen 
Groep 7 heeft er zelf voor gezorgd dat er wekelijks een paar kinderen de bibliotheek in de school 
netjes opruimen. 
Allemaal fantastische initiatieven die nu uitgebreid gaan worden naar het opstarten van een 
leerlingenraad. De leerlingenraad zal, samen met de directeur van de school, regelmatig met 
elkaar om de tafel gaan zitten om de dingen die de groepen en de school bezig houden te 
bespreken. De kinderen van de leerlingenraad brengen over deze vergaderingen verslag uit naar 
hun groep. Zo worden alle kinderen nauw betroken bij hun school. 
Kinderen van groep 5, 6 en 7, die zitting willen nemen in de leerlingenraad, zijn al druk bezig met 
het maken van een verkiezingsprogramma.  
Dit zullen ze in de verschillende groepen gaan presenteren. 
Op maandag 11 april mogen de kinderen van de groepen 5, 6 en 7 dan stemmen voor hun 
favoriete kandidaat. 
Per groep kan de keus worden gemaakt voor een jongen en een meisje. 
De leerlingenraad zal dan nog voor de meivakantie de eerste bijeenkomst hebben met  de 
directeur. 
Zodra bekend is wie de verkiezingen hebben gewonnen zullen deze kinderen zich in een 
nieuwsbrief aan u voorstellen. 
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Vakantierooster schooljaar 2016-2017.  
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2016 
Kerstvakantie 23 december 2016 t/m 6 januari 2017 
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2017  
Paasvakantie 14 t/m 17 april  2017 
Meivakantie 24 t/m 28 april 2017 
Hemelvaart 25 t/m 26 mei 2017 
Pinksteren 5 juni 2017 
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2017  
 
Extra vrije dagen i.v.m. studiedagen van het team zijn hierin nog niet meegenomen.  
 
 

JeugdSportPas blok 3 
Vanaf heden kan er ingeschreven worden voor de JeugdSportPas blok 3. De sporten die deze 
periode onder andere op het programma staan zijn: atletiek, badminton, zeilen, waterscouting, 
verschillende dansvormen, voetbal en judo. Voor het volledige overzicht en inschrijven, klik op de 
volgende link: https://jsp.crossmarx.nl/jsp/mijnjsp.vm?datafilter=regio:17. 
De JeugdSportPas is een sportstimuleringsproject waar kinderen van het basisonderwijs op een 
laagdrempelige manier kennis kunnen maken met diverse sporten bij lokale sportverenigingen. 
Kosten zijn € 5,- per sport, hiervoor krijgen ze vier trainingen van een uur bij de vereniging 
(waterscouting zijn 2 middagen en zeilen is 1 dagdeel).  Inschrijven kan tot en met 28 maart. 
                              
 

Nieuwe leerlingen 
Een hartelijk welkom voor: 
 

 Eliëzer Condruc in groep 1/2C 
 
 

Jarigen 
In de maand maart zijn de felicitaties voor: 

 Lotte Kriebel in groep 1/2B 

 Mees Norel en Fabian Veenstra in groep 1/2C 

 Sanna Brockhoff en Megan van Bakel in groep 3B 

 Michelle Nederveld, David van Aanholt en Marciano Verzijden in groep 4 

 Ayanna Hardjoprajitno, Lisa Braspennincx, Ties Heringa en Romy Loerakker  in 
groep 6 

 Fleur Vergne in groep 7 

 Misha Zekveld en Chiara Sarabjeet in groep 8 

 Juf Lisette en juf Eveline 
 

 

 

 
Allemaal (nog) Hartelijk Gefeliciteerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team 
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Contacten 
 
Directie:  directie.brug@jl.nu 
 
ouderraad:  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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