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Beste ouders, 
 
Ik begin deze laatste nieuwsbrief van 2017 met onze 
kerstviering van deze week. Wat fijn dat u als ouder ook met 
zovelen aanwezig kon zijn. De kinderen hadden met hulp van 
de leerkrachten en enkele ouders een prachtige viering 
voorbereid. Iets wat we zeker vaker moeten doen! Op 3 juni 
2018 hebben we daarom onze scholenkerkdienst gepland. 
Daarnaast ben ik met zowel het team als de leerlingenraad in 
gesprek over hoe we de talenten van uw kinderen wat vaker 
kunnen laten zien aan u als ouders. Wordt zeker vervolgd…. 
 
Veiligheid  
Vanuit de buurt krijg ik wat verontrustende berichten over het 
parkeerterrein naast Partou. De auto’s zouden daar rond de 
tijd dat de school start en uitgaat onveilig geparkeerd staan. 
Ik wil u dan ook vragen alleen de parkeervakken te 
gebruiken. Speciaal vraag ik uw aandacht voor de witte 
strook langs het terrein van Partou die bedoeld is voor 
ouders en kinderen om veilig te bewandelen. Ik zou u willen 
vragen hier dan ook niet te parkeren.  
 
Fotoalbum website  
Op onze website kunt u onder het kopje foto’s met de ouderlogin de foto’s van het sinterklaasfeest en straks ook 
van het kerstfeest bekijken.  
 
Andere schooltijden 
Zoals u wellicht nog weet is er in november 2016 een informatieve ouderavond geweest over andere 
schooltijden. We hebben hierin de aanwezige ouders uitgelegd welke modellen er zijn, daarnaast was er de 
mogelijkheid om vragen te stellen voor u als ouder. In de tussentijd hebben we zeker niet stil gezeten. Na de 
zomervakantie is er een werkgroep van leerkrachten gestart om andere 
schooltijden te onderzoeken. De MR volgt dit proces op de voet en organiseert 
begin 2018 een informatieve ouderavond waarvoor alle ouders/verzorgers 
worden uitgenodigd. Na de kerstvakantie ontvangt u meer informatie over deze 
interactieve informatieavond.  
 
Schoonmaakavond 
De schoonmaakavond van 15 januari 2018 wordt verplaatst naar 22 januari 
2018. 
 
Binnenklimaat 
De afgelopen maanden is er intensief overleg geweest met alle betrokken 
partijen over het binnenklimaat van het gebouw de Mikado. Wij zijn blij te 
kunnen melden dat de gemeente een budget heeft vrijgemaakt om het probleem 
aan te pakken. Inmiddels is er ook een externe projectmanager aangesteld die 
de aanpassing van de klimaatinstallatie gaat begeleiden. Deze projectmanager 
heeft als opdracht om binnen twee maanden te komen met een ontwerpvoorstel 
dat is afgestemd op de verwachtingen van de gebruikers en past binnen het 
gestelde budget. Zodra dit duidelijk is kan worden overgegaan tot 
daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden. Het is onze ambitie dat dit 
gaat plaatsvinden in of rond de zomervakantie van 2018. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling- van Zijl 
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Aalsmeer, 21 december 2017 

 

Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun 

woordenschat uit met 1.000 nieuwe woorden per jaar! 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en 

informatievaardigheden van uw kind. Daarom doen we net als 

vorig schooljaar mee aan een onderzoek: de Monitor de 

Bibliotheek op school*. 
 

Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op 

school? 

● Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.  

● Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in. 

Dit gebeurt op onze school in het nieuwe kalenderjaar. 

 

In samenwerking met de Bibliotheek Amstelland onderzoeken we: 

● het leen- en leesgedrag van leerlingen 

● de leesmotivatie van leerlingen 

● de informatievaardigheden van leerlingen  

 

Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen worden 

niet zichtbaar. De namen en geboortedata worden na verwerking verwijderd uit de database, deze 

worden alleen ingevuld om verdubbelingen te voorkomen. De privacy van uw kind is dan ook 

gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan de Monitor de 

Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden aan de leerkracht van uw kind.  

 

Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden 

in een lees- en mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het 

dagelijks vrij lezen, voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal 

blijken wat de aanpak heeft opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.  

 

Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen 

hoger scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren. Door 

de monitor kunnen we dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij aandacht aan 

informatievaardigheden op school, want veel scholieren hebben problemen bij het zoeken, 

beoordelen en bewerken van (digitale) informatie.  

 

Meer informatie over de Bibliotheek op school en de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl.  
 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team de Brug 

 

* De monitor is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Stichting Lezen en Koninklijke 

Bibliotheek binnen het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. 
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Vanuit de Kanjertraining: De petten in de Kanjertraining, de vier gedragstypen 
 
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 -net als volwassenen- 
verschillend in verschillende situaties. Je bént dus geen 
gedragstype, maar je gedráágt je als de Kanjer, de Vlerk, de Aap of 
het Konijn. 
Hieronder worden de vier gedragstypen beschreven: 
 
Gedragstype Kanjer (de witte pet, de Tijger) 
Rustig, zelfverzekerd, in balans  
 
De Kanjer gedraagt zich authentiek in positieve zin. Of zoals de Kanjertraining stelt: “De 
witte pet, dat ben jij, als je doet wat werkelijk bij je past. Op deze manier ben 
je het leukst.” De Kanjer denkt goed over anderen en zichzelf en durft 
zijn/haar mening te geven op een respectvolle manier. Met de Kanjer is te 
praten, hij/zij probeert zich beschaafd te gedragen. Het is feitelijk een stoer 
kind dat met beide benen op de grond staat. De Kanjer wordt in de 
Kanjertraining gezien als de positieve kant van de andere gedragstypen. Groepsgenoten 
voelen zich veilig bij het gedrag van de Kanjer. 
  
Gedragstype Vlerk (de zwarte pet) 
Te krachtig en daardoor grensoverschrijdend en brutaal 
 
De Vlerk laat zich leiden door opvattingen als: het is winnen of 
verliezen, het is baas zijn of knechtje, het is bepalen of worden 
bepaald. De Vlerk vult deze opvattingen in op een negatieve manier. 
Dit uit zich in intimidatie, manipulatie, het aanjagen van angst, liegen 
en het opzoeken van conflicten. We noemen dit gedrag: “zwarte pet 
gedrag.” Gelukkig is het zo dat de meeste kinderen per ongeluk dit agressieve, brutale 
gedrag laten zien. Het zijn vaak krachtige en temperamentvolle kinderen die daardoor (en 
door gebrek aan goed voorbeeldgedrag) gemakkelijk de grenzen van een ander kind 
overschrijden.  
 
Gedragstype Aap (de rode pet) 
Clownesk en onverschillig gedrag 
 
De aap gedraagt zich onverantwoordelijk en clownesk. De Aap heeft 
als opvatting: het moet leuk zijn en je hoort er pas bij als je leuk wordt 
gevonden. De grappen en grollen maskeren vaak sombere gevoelens. Het zelfbeeld is: ik 
ben niets, maar jij bent ook niets. De ervaring van de Aap is: het was niks, het is niks en het 
wordt niks. De Aap trekt hieruit de conclusie: ik doe maar wat, het maakt toch niets uit. De 
rode pet manifesteert zich het duidelijkst in groepen mannen/jongens. De rode pet is de 
meeloper en aanmoediger van de zwarte pet.  
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Gedragstype Konijn (de gele pet) 
Te voorzichtig en bang 
 
Het Konijn staat symbool voor het faalangstige, verlegen kind dat 
zorgwekkend te lief is en geen weerwoord heeft op 
grensoverschrijdende gedragingen van de rode en zwarte petten. 
Het Konijn heeft opvattingen als: we moeten allemaal lief doen en 
vredig met elkaar omgaan. Om die reden stelt het zich in stressvolle situaties als pleaser op. 
Het is steeds op zoek naar harmonie. Het Konijn kan, wil of durft geen boosheid te voelen en 
te uiten. Het Konijn weet niet adequaat te reageren op vervelende sociale situaties. Het 
moet immers altijd lief zijn. De kans is groot dat kinderen die dit gedrag vertonen, denken: ik 
ben niks, een ander is beter dan ik. Niemand begrijpt mij; niemand houdt van mij. 
Vervolgens kijkt hij/zij weg, zit bang op een stoel, pruilt, huilt en zegt niets. Veel van deze 
kinderen ervaren sombere gevoelens. Echt gepest worden deze kinderen niet. Het Konijn 
wordt over het hoofd gezien en heeft de status van muurbloem. Sommige ‘lieve’ Konijnen 
ervaren (meestal ten onrechte) hun klasgenoten als vijandige, bedreigende kinderen met 
slechte bedoelingen. In het verlengde hiervan kruipen ‘getergde Konijnen’ in een 
slachtofferrol.  
 
Van de zwarte, rode en gele pet naar de witte pet 

 
 
De zwarte pet heeft het verlangen om de baas te zijn en probeert dat te bereiken door een 
grote mond, intimidatie, manipulatie en geweld. De Kanjertraining probeert dit verlangen 
positief te richten zodat dit gedragstype krachtig en positief leiderschap leert ontwikkelen in 
plaats van baasspelerij. 
 
De gele pet heeft het verlangen naar liefde en vrede, maar durft geen conflicten aan te gaan 
waardoor het zichzelf uitlevert ter wille van de lieve vrede. Sommige conflicten zijn echter 
nodig, die zijn niet op te lossen met een toegeeflijke houding. De gele pet moet leren met 
conflicten om te gaan. Op die manier ontwikkelt hij/zij zich tot een prettig bescheiden, maar 
duidelijke persoonlijkheid. 
 
De rode pet doet vervelend grappig door het verlangen leuk te zijn. Maar dit verlangen 
wordt negatief ingevuld. De Kanjertraining probeert het verlangen positief in te vullen zodat 
de rode pet humoristisch wordt in plaats van vervelend grappig.  
 
De witte pet is feitelijk de invulling van het verlangen van de gele, rode en zwarte pet, maar 
dan op een positieve manier. Als met kinderen in gesprek wordt gegaan en de ouders 
worden erbij betrokken, dan blijkt het gedrag van de zwarte, de rode en de gele pet goed bij 
te sturen en kunnen de kinderen zich in positieve zin ontwikkelen. 
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Leerlingenraad 
verslag 28 november 2017 - geschreven door David 

 
1. Schoolplein 
 
We wilden een nieuw schoolplein, want het was saai dus we mochten onze voorkeuren 
aangeven. We kozen voor een pannakooi, een chillhoek en een kraaiennest. 
 
2. Fietsenrekken 
 
De fietsen staan ons in de weg , want alles stond of op het fietspad of ze 
stonden midden op het looppad. Dus wilden we zo’n fietsenrek dat je in 
Amsterdam hebt je weet wel dat dubbele fietsenrek. 
 
3. Cultuurgeld 
 
We hebben heel veel cultuurgeld te besteden maar waaraan? 
Dus wij dachten misschien het Mediapark of Klankspeeltuin (of zo 
iets) of muziekles ofzo. De volgende keer gaan we samen brainstormen om wat ideëen te 
geven de juffen.  
 
4. De school piano 
 
We kunnen de school piano terug halen en iedereen vond dat wel leuk 
alleen dan moet hij wel veel gebruikt worden. Hij staat nu bij Solidoe, 
maar daar wordt hij heel veel en goed gebruikt dus we moeten echt een goeie 
reden hebben. We gaan hier de volgende keer mee verder. 
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