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Agenda 
 
Ma. 25 april t/m vr. 6 mei 2016  - Meivakantie 
Woensdag 27 april 2016   - Koningsdag 
Donderdag 5 mei 2016   - Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag 
Woensdag 11 mei 2016   - Sportdag groep 3 t/m 8 
Donderdag 12 mei 2016  - GMR vergadering 
Zondag 15 mei 2016   - 1e Pinksterdag 
Maandag 16 mei 2016   - 2e Pinksterdag, leerlingen vrij  
Vrijdag 20 mei 2016    - Groep 4 excursie Bibliotheek Aalsmeer 
Ma. 23 t/m do. 26 mei 2016   -  Minivoetbaltoernooi bij RKDES 
Ma. 23 mei 2016    - MR vergadering 
Woensdag 25 mei 2016   -  Kleutergroepen excursie naar kinderboerderij 

Boerenvreugd 
Donderdag 26 mei 2016   - Kleutergroepen excursie Bibliotheek Aalsmeer 
Maandag 30 mei 2016   - Groep 5 excursie Bibliotheek Aalsmeer 
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Algemeen 
 
1e leerling raadsverkiezing De Brug 
 

                                    
 
Nadat de kinderen uit groep 5,6,7 er alles aan hadden gedaan om hun campagne vorm te geven 
hebben ze zichzelf en hun ideeën voor de school gepresenteerd aan elkaar. Hierbij werden eigen 
gemaakte poster en flyers gebruikt maar ook prezi’s en PowerPointpresentaties. Goed om te zien 
dat het zo leeft bij de kinderen en de ouders.  Er waren in totaal 20 kandidaten waaruit gekozen 
kon gaan worden. 
Op 11 april kregen alle kinderen van de groepen 5, 6 en 7 hun stempas. Met die pas konden ze in 
de koffiekamer van De Brug terecht om te gaan kiezen. 
Daar kregen ze op vertoon van de stempas, en na het afvinken van hun naam op de namenlijst, 
een stembiljet. Op het stembiljet stonden per groep de namen van de jongens en meisjes die zich 
verkiesbaar stelden. Per groep mocht er een jongen en meisje worden aangekruist. Daarna ging 
het stembiljet in de stembus en was het afwachten. 
Toen iedereen zijn stem had uitgebracht kon het tellen beginnen. Nog voor het eind van de dag 
was het duidelijk welke kinderen er in de leerling raad zitting gaan nemen. 
Voor groep 5 worden dat Tim Vermeulen en Myrthe van Wilgenburgh. Groep 6 zal 
vertegenwoordigd gaan worden door Lisa Braspennincx en Thijs Heckenberg. Dione Verbeek en 
Gijs van Weerdenburg nemen vanuit groep 7 zitting in de leerlingraad.  
Voor de kinderen die niet zijn gekozen was het natuurlijk best even slikken. Maar, ook zij hebben, 
via de klassenvergaderingen nog steeds een stem. En…. in 2017 gaat er weer een nieuwe 
leerling raad gekozen worden waaraan iedereen mee kan doen. Nieuwe kansen dus! 
De leerlingen die gekozen zijn mogen heel erg trots zijn dat ze gewonnen hebben. Hun werk 
begint nu echter pas echt. Zij gaan nu, samen met de directeur van de school,  in overleg. Zaken 
die hen en hun medeklasgenootjes ter harte gaan, kunnen door de leerling raad verder worden 
uitgewerkt en hopelijk gerealiseerd. Op de website en via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte 
gehouden en zullen de leerlingen van de leerling raad zich ook aan u voorstellen met hun ideeën.  
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Vier Koningsdag 2016 in Aalsmeer-Oost 
  
Traditiegetrouw is het weer koningsdag op 27 april. 
Dit jaar niet bij het Middelpunt, maar op het Poldermeesterplein! 
De winkeliers van Aalsmeer slaan de handen in een voor een gezellige vrijmarkt. 
Winkelcentrum Nieuw-Oosteinde stelt dan ook haar plein beschikbaar voor een gezellig feest voor 
jong en oud. 
Dus: haal je zolder leeg; ruim je garage op en kom ook jouw spulletjes verkopen op het 
Poldermeesterplein. 
  
Tot dan! 
 
 

Enquête andere schooltijden 
Beste ouders, 
 
Momenteel loopt de peiling voor nieuwe schooltijden binnen de gemeente Aalsmeer nog. Ouders 
kunnen tot 20 april de peiling invullen. Na de meivakantie zullen de uitkomsten door de 
onderzoekster van de gemeente geïnventariseerd en geanalyseerd worden. 
 
We verwachten dat dit half/ eind mei afgerond is, waarna de uitkomsten besproken zullen worden 
in een werkgroep waarin de schoolbesturen door één van de directeuren van dit bestuur 
vertegenwoordigd zijn. Ook worden de uitslagen aan de besturen voorgelegd. Begin juni wordt 
vervolgens de uitslag in het Aalsmeers Directieoverleg besproken met alle directeuren van de 
basisscholen in Aalsmeer en Kudelstaart. 
 
Eind juni/ begin juli zal elke school een voorstel aan zijn eigen MR doen. In dit voorstel geeft de 
betreffende school aan of zij over zouden willen gaan naar nieuwe schooltijden, de klassieke 
tijden willen behouden en welke argumenten hier voor zijn. De oudergeleding van de MR heeft in 
dit geval instemmingsrecht op het voorstel. 
 
 

Verkeersexamen op De Brug 
Groep 7 van Basisschool De Brug heeft dinsdagmiddag 12 april, net als sommige andere 
scholen, fietsend het verkeersexamen afgelegd. Alle kinderen fietsten die dag richting Aalsmeer 
de molenvliet. Toen ze daar waren aangekomen kregen zij eerst een uitstekende uitleg over de te 
rijden route en werd hen verteld waar ze allemaal op moesten letten. 
De kinderen kregen allemaal een oranje hesje aan met daarop een nummer. Zo waren ze goed te 
herkennen en duidelijk te zien; wel zo veilig in het hedendaagse drukke verkeer. 
Ook de hulpouders kregen eerst uitleg en verrichtten die dag, zoals alle jaren, als controlepost 
prima werk! De route door de wijken was zo’n vier kilometer lang. Natuurlijk, de kinderen waren 
van tevoren erg gespannen en de zenuwen waren soms moeilijk in bedwang te houden, maar dat 
hoort nou eenmaal bij een echt examen. 
Het verkeersexamen was door de gemeente uitstekend geregeld . Gelukkig hadden de kinderen 
van De Brug alles goed onder controle en pasten de verkeersregels prima toe. Natuurlijk hadden 
ze dit jaar al veel ervaring opgedaan doordat ze elke week voor hun gymlessen naar de Bloemhof 
hebben gefietst. 
Deze dag was heel bijzonder, de kids waren in topvorm en … jawel, ze zijn allemaal geslaagd! 
Jongens en meisjes, van harte gefeliciteerd! 
 
 
Ziektevervanging Juf Hilda 
Juf Hilda kan door gezondheidsproblemen de komende tijd niet komen werken. Zij is op dit 
moment erg moe en voelt zich niet goed.  Op de vrijdagen komt juf Olivia Kleijwegt de kinderen 
les geven. Wij wensen juf Hilda van harte beterschap. 
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Afscheid juf Marieke 
Juf Marieke gaat afscheid nemen van groep 6. Na de meivakantie zal juf Marieke gaan werken 
voor de noodopvang vluchtelingen Haarlemmermeer. Stichting Jong Leren heeft aan het verzoek 
van de gemeente Haarlemmermeer gehoor gegeven om onderwijs te bieden aan kinderen van 
vluchtelingen. Dit betekent voor de kinderen van groep 6 dat zij voor de meivakantie van juf 
Marieke afscheid gaan nemen. Haar werk zal overgenomen worden door juf Joyce van Wees. Juf 
Joyce is voor het team van de Brug en een aantal kinderen al bekend. Zij geeft vanaf januari 2016 
al les aan onze leerlingen in Aalsmeer, waarvoor Nederlands de tweede taal is. Dit zal zij ook 
blijven doen. Wij wensen juf Marieke succes met haar nieuwe baan en juf Joyce een goede tijd 
toe met de kinderen van groep 6. 
 
 

JeugdSportPas blok 4 
Vanaf heden kan er ingeschreven worden voor de JeugdSportPas blok 4. De sporten die deze 
periode onder andere op het programma staan zijn: waterskiën, tennis (in Kudelstaart), zeilen, 
triatlon en Fit4Ukkies (speciaal voor de kleuters). 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 
(triatlon is twee keer in de week twee weken lang, waterskiën is drie lessen en zeilen is 1 
dagdeel).  Inschrijven kan tot en met 24 mei. 
 
 
Trefwoord 
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 vierde aflevering van 25 april tot en met 22 juli 
2016 zijn dat de volgende thema’s: 
 
 
 Neem de tijd (week 17 t/m 20) 
Inhoud: Tijd benutten of verdoen, tijd rekken of verhaasten, tijd nemen om te werken, te lummelen 
of te feesten.  
Bijbel: Prediker (Prediker); Hemelvaart (Handelingen 4, 1-14); Pinksteren (Handelingen 2, 1-24) 
 
 Spreken is zilver… (week 21 t/m 23) 
Inhoud: Spreken, liegen, fluisteren, roepen. Je mond opendoen of zwijgen. 
Bijbel: Ester (Ester)  
 
 Wie ben ik? (week 24 tm 26) 
Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf tot de orde roepen. 
Bijbel: Jona (Jona) 
 
 In de war (week 27 t/m 28) 
Inhoud: Veelheid en eenheid; verschillen en 'hetzelfde' zijn; misverstanden en elkaar verstaan. 
Bijbel: Babel (Genesis 11, 1-9) 
 
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Wie ben ik? (13 juni t/m 1 juli). 
 
‘Ik weet hoe je heet, 
maar ken ik je wel? 
Wie ben jij? 
Vertel het mij!’ 
 

https://jsp.crossmarx.nl/jsp/mijnjsp.vm?datafilter=regio:17


 De Brug maakt deel uit van de stichting Jong Leren 

Zo begint een liedje in de onderbouw. De kinderen kennen elkaar natuurlijk van naam en gezicht. 
En nu, aan het eind van het schooljaar, zullen ze ontdekt hebben dat er over ieder van hen heel 
wat meer te vertellen valt! 
 
In dit thema staat het Bijbelverhaal van Jona centraal. Die naam doet meestal wel een belletje 
rinkelen: ‘Dat is die van de walvis, toch?’ Maar wie is deze Jona eigenlijk? De Bijbel beschrijft 
hem als de profeet die een opdracht van God weigert: Jona heeft geen zin om de mensen in het 
verre Nineve te waarschuwen en zo te redden. Jona blijkt een mopperkont die meer bezig is met 
zichzelf dan met zijn medemens. En als God hem weerwoord geeft, voelt hij zich op zijn teentjes 
getrapt. 
 
Het Bijbelverhaal functioneert als een spiegel en stelt ons de vraag: ‘Wie ben jij eigenlijk?’ Het 
prikkelt de kinderen om na te denken over karaktereigenschappen van Jona én van zichzelf: ben 
ik afwachtend of doortastend, opgewekt of somber, open of gesloten?  
Om jezelf te leren kennen heb je ook anderen nodig. Kinderen zijn, bewust of onbewust, veel 
bezig met hun zelfbeeld en hun imago: Wat vind ik van mezelf? Hoe zien mijn klasgenootjes mij? 
Wat voor beeld heeft de juf/meester van mij?  
Zo ontdekken ze stukjes van hun identiteit. Heel concreet en dichtbij… 
 
Je herkent me aan… 
de rommel op mijn kamer. 
Aan het eten dat ik eet. 
Aan de doodgewone dingen, 
die ik zelf misschien niet weet. 
 
Ook dit laatste, de dingen die mensen zelf misschien niet weten, krijgen via het verhaal van Jona 
een kans. Hoe ga je om met schuld, angst, verantwoordelijkheid?  
Eén ontdekking zullen we zeker doen: uiteindelijk weten we nooit alles van onszelf. We zullen 
altijd in staat zijn om te veranderen, en anderen en onszelf te verrassen. 
 

 
Nieuwe leerlingen 
Een hartelijk welkom voor: 
 

 Benjamin Tijsterman in groep 1/2C 
 
 

Jarigen 
In de maand april zijn de felicitaties voor: 

 Nout Slütter in groep 1/2A 

 Aimee van Wilgenburgh, Michiel Meeuwse en Francesca Sharrocks in groep 1/2C 

 Elize Colijn in groep 3A 

 Julius van Wilgenburgh en Konrad Rudolph in groep 3B 

 Gabriella Luijben en Sophie Lucas in groep 4 

 Dominique Vesterbohm, Joris Olieman, David van Oudenallen en Lisa Luijten in 
groep 5 

 Lindsey Bokhoven, Danny Schardijn en Max Ramaker in groep 6 

 Oliver Tosi en Floor Snaterse in groep 7 

 Dylan Mets en Dikra El Hamdaoui in groep 8 
 

 

 

 
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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