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Agenda 
 
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 
Dinsdag 8 maart 2016  -  Rapportgesprekken gr. 1 t/m 7 
Donderdag 10 maart 2016   - Rapportgesprekken gr. 1 t/m 7 
Woensdag 16 maart 2016   -  GMR vergadering 
Donderdag 24 maart 2016   - Paasviering, leerlingen vrij om 14.00 uur 
Vrijdag 25 maart 2016  - Goede Vrijdag, leerlingen vrij 
Maandag 28 maart 2016   - 2e Paasdag, leerlingen vrij 
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Algemeen 
 

Afspraken veiligheid 
Om de veiligheid op de schoolpleinen en in school te kunnen handhaven, hebben we voor De 
Brug afspraken gemaakt met de leerlingen: 
1  Fietsen, skeeleren, skaten, waveboarden enz. gebeurt buiten het schoolplein. 
2  Schoenen met ingebouwde wieltjes zijn niet toegestaan op het schoolplein en in school. 
Ook u als ouder kunt hierbij helpen, door de kinderen aan de afspraken te herinneren wanneer zij 
zich hieraan niet houden. 
 

Rapportgesprekken 
De uitnodiging voor de rapportgesprekken (voor groep 1 t/m 7) ontvangt u in het rapport van uw 
oudste kind. 
 

NT2 leerkracht 
Op dit moment zitten er bij ons op school kinderen die de Nederlandse taal nog moeten leren.   
Daardoor is er meer behoefte gekomen aan specifieke hulp op dit gebied. Hiervoor worden 
gelden beschikbaar gesteld. Onze school heeft hierin de samenwerking gezocht met de 
Wegwijzer en de Hoeksteen. Per 1 januari 2016 hebben wij een leerkracht aangesteld die 
gespecialiseerd is in de ondersteuning van leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben. 
Tevens zal deze leerkracht het team ondersteunen waar nodig.  
 
Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Joyce van Wees. Ik ben 24 jaar en woon in De Kwakel. Vanaf januari 2016 ben ik 
gestart als NT2 leerkracht op basisschool de Brug, basisschool de Wegwijzer en basisschool de 
Hoeksteen in Aalsmeer. Dit houdt in dat ik de leerlingen die specifieke hulp nodig hebben op 
taalgebied zal ondersteunen. Door middel van lessen en spelletjes ga ik de leerlingen helpen bij 
het leren van de Nederlandse taal. Op maandag en vrijdag ben ik te vinden op de Hoeksteen, op 
dinsdag op de Brug en op woensdag en donderdag ben ik op de Wegwijzer. 

 
DOPPENINZAMELING VOOR KNGF 
Beste ouders, 
 
Wat worden er veel doppen gespaard door u allen. 
De afgelopen vrijdag hebben we bij alle klassen de doppen van 1 maand sparen opgehaald en 
dit waren samen 2 en een halve vuilniszak vol! Fantastisch. 
 

    
 
De moeder van Nienke (groep 2) en Pieter van Leeuwen (groep 4) heeft ze al meegenomen voor 
het verzamelpunt. 
Alvast onze hartelijke dank voor dit enthousiaste begin en blijft u a.u.b. meesparen. 
Ook zamelen we nog steeds geld in voor het KNGF om voor de geadopteerde honden 
leermaterialen te kunnen kopen.  
 
U en uw kinderen sparen toch zeker ook nog mee?  
Het geld kan de hele week in het goede doelen potje in de klas gestort worden. 
Alvast onze hartelijke dank voor zoveel inzet. 
 
Het team  
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Samenstelling van de MR van PCBS De Brug: 

Voor de leerkrachten: 

● Sandra Kok 

● Hanneke van der Zwaag(GMR lid) 

● Marianne Aarnts 

Voor de ouders: 

● Stefanie Pol 

● Patrick Daalmeijer 

● Maarten Verbeek (GMR lid) 

 

Marianne Asselman, als directeur van “De Brug” woonde de vergaderingen bij als directielid. De 

MR is afgelopen schooljaar 6 maal bij elkaar gekomen.  
 

Tijdens deze vergaderingen zijn diverse onderwerpen aan bod gekomen. Zo heeft er ook de nodige 

uitwisseling tussen de MR en de GMR plaatsgevonden. Door de GMR stukken ook te bespreken in 

de MR wordt er een totaal beeld verkregen van wat er op school en in het overkoepelende orgaan 

‘VPCO De Basis’ besloten wordt. Bovendien kunnen dergelijke ‘boven schoolse’ beslissingen 

door de MR van de aangesloten scholen goedgekeurd worden, of, op voorstel van de MR zo 

worden aangepast dat de GMR wel kon instemmen.  
 

Enkele punten die het afgelopen jaar besproken zijn: 

● Inzet en intensivering gebruik Basisschoolnet; 

● Afronding fusie de La Salle / VPCO De Basis; 

● Samenstelling en opbouw van de rapporten; 

● MR verkiezingen; 

● Verkenning effecten andere schooltijden; 

● Overgang TSO naar Solidoe. 

 

Aalsmeer 13-01-2016 

namens MR De Brug 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag MR basisschool ‘De Brug’ 
2014-2015 
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Van de Binding: 

 
WORKSHOP OUDERS IN GESPREK 

 Naar aanleiding van de geslaagde ouderbijeenkomsten tijdens en na de Week van de 

Opvoeding  slaan de Binding en Vita Amstelland wederom de handen ineen om een mooi 
programma op opvoedkundig gebied op te zetten voor een enthousiaste groep ouders die graag 
dieper wil ingaan op thema’s rond de opvoeding. Onder begeleiding van onze professional, die 
deskundig is op het gebied van jeugd en gezin, gaan we met elkaar in gesprek en worden 
ervaringen uitgewisseld. Na elke bijeenkomst zullen de ouders handvatten aangereikt krijgen 
waarmee zij in de tussenliggende periode aan de slag kunnen. Ook mogen ouders zelf 
onderwerpen aandragen waarvoor zij graag ondersteuning en advies willen hebben. 
 
Wij organiseren dit jaar 9 bijeenkomsten die plaatsvinden op de 2e maandag van de maand. 
 
Data: 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni , 11 juli, (augustus vrij), 12 september, 10 oktober, 14 
november en 12 december. Aan deze ouderbijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. 
 
Inloop koffie / thee : 19.30 uur 
Tijd: 20.00 – 21.30 uur 
Locatie: Graaf Willemlaan 3 
1433 HL  Kudelstaart 
 
Bent u enthousiast geworden en lijkt het u interessant om aan deze workshops deel te nemen, 
stuur dan vóór maandag 14 maart een mail naar viola@debinding.nl. Mocht u zich niet van 
tevoren hebben aangemeld bent u ook van harte welkom! 
 
 
FILMPROJECT VOOR TIENERS 
Cultuurpunt Aalsmeer en de Binding organiseren een filmproject voor tieners 
Cultuurpunt Aalsmeer en De Binding organiseren samen een nieuwe activiteit: het Filmproject. 
Tijdens dit project kunnen tieners in de leeftijd van 10 tot 16 jaar in 8 weken hun eigen film 
maken. 
Onder begeleiding van verschillende professionals ervaren de tieners wat er allemaal komt kijken 
bij het maken van een film. Een script schrijven , een storyboard tekenen,  acteerlessen volgen en 
daarna de film opnemen met een echte cameraman. 
Tijdens dit project leren de kinderen ook diverse sociale skills zoals opkomen voor je ideeën, uit je 
comfortzone komen en presentatietechniek.  Tot slot presenteren de kinderen tijdens een heuse 
première hun film aan familie en vrienden en vertellen ze wat ze gedurende het project hebben 
geleerd. 
 
Het filmproject start op woensdag 9 maart om 14.00 uur bij de inloop in Aalsmeer Oost aan de 
Aalsmeerderweg 344 en eindigt op 25 mei met een première avond. De bijeenkomsten duren 1½ 
uur. Tijdens de meivakantie zijn er geen bijeenkomsten. 
 
Deelname is gratis en aanmelding kan tot vrijdag 4 maart. Voor informatie en aanmelding kun je 
contact opnemen met Lennard Gols (lgols@cultuurpuntaalsmeer.nl) 
Er is plek voor maximaal 12 kinderen. 

In september wordt dit project herhaald bij de inloop in Kudelstaart. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.debinding.nl/nieuws/workshop-ouders-in-gesprek-82
mailto:viola@debinding.nl
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COMBIFUN VOORJAARSVAKANTIE IN THE BEACH 

Combifun Vakantieactiviteit in het teken van water 

Met de voorjaarsvakantie op komst is het ook weer tijd voor een nieuwe combifun 
vakantieactiviteit. Op vrijdag 4 maart organiseren Sportservice Haarlemmermeer, Cultuurpunt 
Aalsmeer en De Binding weer een leuke middag in The Beach. Met het thema “water” sluiten de 
organisaties aan bij het project jongeren op gezond gewicht (JOGG) waarbij een gezonde leefstijl 
wordt gepromoot. 
 
De kinderen, in de leeftijd van 6 t/m 12 kunnen deelnemen aan drie workshops. Sportservice 
Haarlemmermeer organiseert een gave workshops parcours/freerunning, waarbij de deelnemers 
leren om zo snel mogelijk over obstakels te klimmen, springen en klauteren. Als iedereen de 
techniek goed onder controle heeft gaan ze in een estafette zo snel mogelijk bekers water over 
een parcours vervoeren. 
 
Bij de workshop van het Cultuurpunt Aalsmeer mogen de kinderen van een T-shirt zelf een 
kunstwerk maken. Met “water” als thema mogen de kinderen zich volledig uitleven op de blanco 
T-shirts. Aan het eind van de dag heeft elk kind dan zijn eigen, unieke en zelfontworpen T-shirt. 
Een diëtist, De Binding en JOGG dragen zorg voor een workshop rondom het thema gezond 
eten. Op een speelse manier leren de kinderen alles over onbekende groenten, wat je allemaal 
met fruit kunt maken en hoeveel suiker er bijvoorbeeld in een blikje cola zit. 
 
Kortom, een leuke en leerzame vakantieactiviteit, waarbij de kinderen zich weer een dag uit 
kunnen leven in The Beach.  
www.debinding.nl/agenda/244-combifun-voorjaarsvakantie-in-the-beach 
 
 

Nieuwe leerlingen 
Een hartelijk welkom voor: 
 

 Lotte Vis en Linne Vis in groep 1/2A 

 Dominique Verzijden in groep 1/2B 
 

 
Jarigen 
In de maand februari zijn de felicitaties voor: 

 Alissa Tijsterman in groep 1/2A 

 Thomas van der Meijs en Micha Rapmund in groep 1/2B 
Ivan Terekhin in groep 1/2C 

 Jordy Vergne en Bianca van Vliet in groep 3A 

 Delina Yonas, Teun van Dongen in groep 3B 

 Tobias Hagebeek, Elin Beenhakker, Lydia Pol in groep 5 

 Maria Labib in groep 7 

 Nick van de Poppe, Luke Hagebeek, Morten Beenhakker en Max Hastman in 
groep 8 

 Juf Ria, juf Christy en juf Hilda 
 

 

 

 
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’.   

mailto:directie.brug@jl.nu
mailto:ov.brug@jl.nu
mailto:mr.brug@jl.nu
mailto:tsodebrug@solidoe.nl

