
 

  BRUGnieuws 

28 september 2017 - nummer 1 
 
Beste ouders, 
 
Inmiddels hebben we bijna 4 weken van het nieuwe schooljaar erop zitten. Na een heerlijke vakantie 
gingen we maandagochtend 4 september goed van start met u allen op het plein. Fijn om iedereen 
weer terug te zien!  
 
Naast de startgesprekken die u met de leerkracht van uw kind gevoerd heeft vindt a.s. dinsdag 3 
oktober de informatieavond plaats. Zoals ik u al eerder berichtte in “een nieuw jasje”. Als u zich nog 
niet ingeschreven heeft kan dit nog tot en met morgen middels onderstaande link.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZIjuZmnZ_h9dFiwsOuKy1oN1D0HFgWVDey6U6t40ZQ
bqGGA/viewform 
Aankomende maandag ontvangt u de lokaalindeling van de workshops. 
 
Ook onze eerste goede doelen actie van dit schooljaar 
kende een flitsende start. Ik kan u inmiddels melden dat 
de tussenstand van het opgehaalde bedrag 269,26 euro 
is. Op de kijkavond in de kinderboekenweek zullen we 
het totaal opgehaalde bedrag bekend maken, we hopen 
dat u samen met uw kinderen de komende weken nog 
iets kunt bijdragen.  
Maak ik gelijk van de gelegenheid gebruik om u nader te 
informeren over onze werkwijze m.b.t. goede doelen. We 
kiezen per schooljaar minimaal twee goede doelen uit 
waar we een actie aan verbinden die voor een aantal 
vooraf afgesproken weken/dagen loopt. Op deze manier 
willen we de actie promoten binnen een kort tijdsbestek 
zodat deze ook herkenbaar is binnen de school. Er 
bestaat binnen het team een commissie van twee 
collega’s die zich bezighouden met het uitzoeken van 
een geschikt goed doel en de organisatie van de actie 
erom heen. Als u zelf mogelijk een geschikt doel heeft 
waar we een actie aan kunnen verbinden dan kunt u dit 
aan mij laten weten door me even aan te spreken op het 
schoolplein of te mailen naar directie.brug@jl.nu.  
 
Binnen ons team zijn er ook een aantal informatieve meldingen: 

- Onze collega van groep 4, Irene Stavenuiter, is in verwachting van haar tweede kindje. Zij zal 
na de kerstvakantie met verlof gaan. Inmiddels hebben we een vacature uitgezet om een 
geschikte vervanger voor Irene te vinden. We zullen deze vacature ook via ons facebook 
account verspreiden. Het zou fijn zijn als u deze kunt delen omdat het in de huidige krappe 
arbeidsmarkt een uitdaging is om een goede collega te vinden.  

- Meester Erik, onze vakdocent bewegingsonderwijs, heeft ons helaas afgelopen week laten 
weten een nieuwe baan gevonden te hebben waarbij hij fulltime op een school aan de slag 
kan. Een mooie uitdaging voor hem en we wensen hem hier alle succes in. Ook voor deze 
vrijgekomen plek zullen we een vacature openen.  

- Tot slot wil ik u vertellen dat meester Gerard, oud collega van De Brug, ons in de 
zomervakantie informeerde over zijn gezondheidssituatie. Er is bij meester Gerard 
slokdarmkanker geconstateerd. Hij zit nu volop in de behandelingen en is positief gestemd. 
Als u het prettig vindt om hem een kaartje te sturen kunt u deze op school afgeven, wij zullen 
ervoor zorgdragen dat de kaartjes dan bij hem terecht komen.  
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In groep 3 zijn we met ingang van het nieuwe schooljaar 
gaan werken met een nieuwe versie van de methode veilig 
leren lezen voor taal/lezen: de kim-versie. In de groepen 4 
t/m 8 zijn we ook gestart met een nieuwe methode voor 
taal/spelling: Staal.  
Beide methodes waren aan vervanging toe. Na gedegen 
onderzoek door de leerkrachten waarbij verschillende 
methodes vergeleken zijn is er een keuze gemaakt waarin 
al met veel plezier door de leerlingen gewerkt is in de 
eerste schoolweken. Tijdens de informatieavond zijn er 
twee workshops georganiseerd waarin u kennis kunt 
maken met deze methodes.  
 
Wist u dat onze collega Marieke Luijk zich vorig 
schooljaar heeft ingezet voor de taalklas Aalsmeer? Ze 
heeft tijdens haar werkzaamheden onder andere 
aandacht besteedt aan de website: 
www.taalklasaalsmeer.nl die er nu mooi en 
gebruiksvriendelijk uit ziet. Voor meer informatie over de 
taalklas verwijs ik u door naar de website. 
 
Vorige week donderdag heb ik voor het eerst dit 
schooljaar met de leerlingenraad vergaderd. Een nieuw 
samengestelde groep met een ere-voorzitter. Ik heb één 
van de leerlingen, David, gevraagd een verslagje te schrijven die u verderop in deze nieuwsbrief kunt 
lezen.  
 
Tot slot nog een praktische mededeling. In de tweede week van 
het schooljaar zijn de adreslijsten verspreidt in de groepen. 
Nadien hebben we van verschillende ouders nog wijzigingen 
door gekregen. We willen u vragen deze op het moment dat 
een wijziging zich voordoet aan de administratie door te geven 
via de mail: admin.brug@jl.nu. Zo blijven de contactgegevens 
voor ons up-to-date!  
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling-van Zijl 
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Verslag Leerlingenraad 21 september 2017 
Hoi, wie zit er in de leerlingenraad, vraag je je zeker af? 
nou dat zijn: 
Jesse (groep 8) 
Mary Ann (groep 8) 
Joy Emma (groep 7) 
David (groep 7) 
Levi (groep 6) 
Maarten (groep 6) 
 

Ideeën 
Elk kind in de leerlingenraad heeft ideeën voor de school. Ik zal van ieder kind                             
alle ideeën opschrijven. 
-Levi: proefjeslab,voetbalgoals en voetbalhesjes 
-David: hekken hoger,muziekles en extra water drinken 
-Jesse: voetballen die zwaarder zijn,schoolkrant en meer dramalessen 
-Mary-Ann: schatkistje in de klas voor herinneringen,vlogs en buitenlessen 
-Maarten: Scula op school, schoolplein en 2x buiten spelen 
-Joy-Emma: verplichte fruit en waterdagen,voorraad lang houdbaar             
eten/drinken voor als kinderen het vergeten zijn,praktijklessen 
-Myrthe: meer muziek,inzamelingsactie voor piano 
 
 

Onderwerpen van vorig jaar 
Er zijn nog onderwerpen die nog aan bod moeten komen. Zoals het schoolplein,                         
een talentenjacht, stoeptegels bovenplein en de gele ideeënbox, hier gaan we                     
de volgende vergaderingen mee verder. 
 
Geschreven door David. 
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De Kinderboekenweek ( 4 t/m 12 oktober) 
 
Het thema van onze kinderboekenweek op De Brug is : Bibbers in je buik. 
Daarnaast hebben we als school een extra thema: Lezen voor Sint Maarten. 
 
Op 4 oktober om 8.40 uur starten wij onze  Kinderboekenweek op het schoolplein  met het 
gezamenlijk zingen van het kinderboekenweeklied. 
Daarna mogen de kinderen op diverse plekken in de school gaan luisteren naar de leerkrachten die 
voorlezen. 
De hele week staat in het teken van lezen, voorlezen en 
plezier in boeken. 
Diverse groepen gaan voorlezen bij, de peuters van 
Partoe, de kleuters van De Brug en bij het 
bejaardencentrum in Aalsmeer. 
In de groepen 5 t/m 8 wordt een voorleeswedstrijd 
georganiseerd voor de kinderen die dat willen. 
Op 12 oktober om 13.00 uur is er de finale van de 
voorleeswedstrijd in de gymzaal van De Brug. 
Hierbij zal de wethouder van onderwijs uit Aalsmeer 
aanwezig zijn. 
“s Avonds is er een kijkavond waar U de werkjes kunt 
bekijken die tijdens de Kinderboekenweek gemaakt zijn. 
In de gang is er een boekenverkoop van diverse 
kinderboeken. 
We sluiten de Kinderboekenweek en  de kijkavond af 
met het bekendmaken van het geldbedrag  dat we als 
school opgehaald hebben met het ophalen van lege 
flessen en het voorlezen voor Sint Maarten. 
 
We hopen op een geweldige Kinderboekenweek en heel veel leesplezier! 
 

 

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 1 
  
Aan de ouders/verzorgers, 
Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de methode 
‘Trefwoord’. Trefwoord stelt verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving 
en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter laat zien welk thema in een bepaalde periode actueel is. 
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Helden’ (16 oktober t/m 10 november). 
 
Superman en Supervrouw, ze spreken tot de verbeelding. Ze kunnen dingen die gewone mensen niet 
kunnen en ze durven wat niemand anders durft. 
Helden zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd zijn. Ook in de Bijbel komen we ze tegen. Denk 
maar aan Jozua: met veel lef en moed neemt hij de leiding op zich om het joodse volk het Beloofde 
Land binnen te leiden. Een gebied vol gevaren en bedreigingen. En hoewel er soms stevig gevochten 
wordt in deze Bijbelverhalen is de boodschap duidelijk: de toekomst win je niet met spierballen maar 
met vertrouwen en geloof. 
Jozua is een heel menselijke held: hij twijfelt en durft bang te zijn. Een held die gewoon en tegelijk 
heel bijzonder is. Die spanning herkennen kinderen ook bij zichzelf. 
  
De kinderen ontdekken dat ze niet de held hoeven te spelen, en dat niet iedere waaghals een ‘hero’ 
is. Ze leren aan de hand van voorbeeldfiguren uit de geschiedenis en in hun eigen leefwereld dat 
helden ons inspireren omdat ze lef tonen en geloven in zichzelf en anderen. 
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Startweek Kanjertraining 
 
Onze eerste schoolweek stond in het teken van de KANJERstartweek! Het begin van het 
schooljaar is hét moment om te werken aan een veilige groep. De eerste weken na de 
zomervakantie vormen een belangrijke periode in het proces van groepsvorming. Deze 
weken zijn doorslaggevend voor hoe de leerlingen de rest van het jaar met elkaar omgaan.  
 
De onderdelen uit de KANJERstartweek zullen verder in het jaar terugkomen in de speciaal 
daarvoor ontwikkelde lessen, maar ook tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er 
aangesloten worden op de Kanjerafspraken en het spreken van de Kanjertaal.  
 
De KANJERstartweek bevatte een aantal basiselementen van de Kanjertraining zodat er 
een duidelijk fundament is gelegd om het vervolg van de lessen op voort te bouwen. Ook dit 
schooljaar zal de Kanjertraining in elke groep wekelijks op het rooster staan en in de praktijk 
dagelijks aan bod komen. 
Doelen van de Kanjertraining zijn: 

● Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas 
● Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen 
● Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten 
● Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen 
● Leren om verantwoordelijkheid te nemen 

 
De smileyposter is in de KANJERstartweek met de kinderen besproken aan de hand van 
stellingen. Alle kinderen hebben aangegeven hoe ze zich willen gedragen het komende 
schooljaar. De smileyposter krijgt een plek in de klas en in de school zodat de kinderen ook 
herinnerd worden aan hun goede wil. Uw kind krijgt vandaag een kleine smileyposter mee 
naar huis.  
 

 
    Smileyposter 
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In de Kanjertraining wordt gebruik gemaakt van vier gedragstypen: de Kanjer (witte pet), de 
Vlerk (zwarte pet), de Aap (rode pet) en het Konijn (gele pet). Kinderen gedragen zich 
-evenals volwassenen- verschillend in verschillende situaties. Je bént dus geen 
gedragstype, maar je gedráágt je als de Kanjer, de Vlerk, de Aap of het Konijn. 
 

 
Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn verschillen 
tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je jezelf durft te zijn, te vertrouwen bent en de 
ander jou ook durft te vertrouwen, ben je drager van de witte pet. Kortom, je bent een kanjer! 
Dit kan ook in combinatie met de zwarte pet, dan reageer je op een stoere manier. Je 
vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt grenzen aangeven. Je durft plannen te maken en bent 
ondernemend. Zolang naast de zwarte pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, 
zullen deze kinderen zich op een positieve en krachtige wijze gedragen. 
 
Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt 
een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en verstaat de kunst van het relativeren. 
Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze 
kinderen op een positieve en opgewekte manier weten te reageren. 
 
Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de gele pet. Dan ben je vriendelijk, aardig en 
op een prettige manier bescheiden. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het 
vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een positieve en rustige manier weten te 
reageren. 
  
Contactpersoon en coördinator van de Kanjertraining op De Brug is Christy van Dijken 
(leerkracht groep 4 op donderdag en vrijdag). Heeft u vragen over de Kanjertraining of wilt u 
een gesprek hierover, dan bent u van harte welkom. Om de week is Christy op 
woensdagochtend op De Brug aanwezig voor zaken rondom de Kanjertraining.  
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