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Beste ouders, 
 
Inmiddels zitten we in de maand mei en hebben we nog flink 
wat weken voor de boeg voor we gaan genieten van de 
zomervakantie. Brengt me gelijk op het vakantierooster voor 
aankomend schooljaar. Het vakantierooster is ieder jaar 
afhankelijk van de regio’s waarmee wij als school te maken 
hebben, daarom kunnen de vakantieweken per schooljaar 
verschillen. Onderstaand het overzicht voor schooljaar 
2017-2018: 

 
In de maand april hebben 
we uw medewerking 
gevraagd voor de 
tevredenheidspeiling. De 
vragenlijst is door ongeveer 50% van de ouders ingevuld, hartelijk 
dank daarvoor. Het biedt ons informatie over hoe we er als school 
voor staan. Belangrijke positieve punten die ik uit deze enquête 
haal is dat u tevreden bent over:  

- de mate waarop uw kind het naar zijn of haar zin heeft op 
   school.  

- de veiligheid die uw kind voelt op De Brug. 
- de mate waarop u in de gelegenheid wordt gesteld om 

            betrokken te zijn bij de school.  
- de manier waarop kinderen wordt geleerd om zowel samen 

            als zelfstandig te werken. 
En tot slot laat de uitslag zien dat u het onderwijsleerproces als 
positief beoordeeld.  
 

Iets minder enthousiast bent u over de inrichting van het schoolplein, wat ik me zeer goed voor kan 
stellen. Ik ben onafhankelijk van de uitslag van deze peiling al in contact geweest met verschillende 
leveranciers van speeltoestellen. Deze zijn een aantal plannen voor mij aan het uitwerken die ik 
vervolgens in overleg met de leerlingenraad en collega’s zo snel mogelijk wil uitvoeren.  
 
Ook geeft u een lagere score voor de manier waarop de school omgaat met klachten en kritiek. U 
geeft daarnaast in de opmerkingen aan dat het lastig is om dit soort punten nu goed te beoordelen 
omdat ik als nieuwe directeur nog niet zo lang geleden ben gestart. Laat ik u dan vast meegeven dat 
mijn deur vrijwel altijd open staat en het u vrij staat om binnen te lopen. Inmiddels merk ik dat ouders 
de weg naar mijn kantoor makkelijker vinden of mij op het schoolplein aanspreken. Ik ga ervan uit dat 
u, als u het nodig vindt, het contact met mij zoekt.  
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Naast dat u een vragenlijst heeft ingevuld hebben de kinderen van de groepen 6,7 en 8 dit ook 
gedaan. De uitslagen zijn op veel punten vergelijkbaar. Zij geven aan dat ze zich veilig en 
gewaardeerd voelen  
op school, de kinderen vinden het fijn dat De Brug hun school is. Ook geven ze aan veel te leren, 
zowel door middel van samenwerken als zelfstandig.  
Als belangrijkste ontwikkelpunt noemen de kinderen het schoolplein, heel begrijpelijk.  
Ik zal de komende weken de groepen 6,7 en 8 in gaan om de kinderen een terugkoppeling te geven 
van deze peiling.  
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling-van Zijl 
 
Inschrijving avondvierdaagse Aalsmeer 
Als u het leuk vindt om met uw kind deel te 
nemen aan de avondvierdaagse in Aalsmeer dan 
kunt u via onderstaande link individueel 
inschrijven tot 1 juni. 
https://avondvierdaagseaalsmeer.jimdo.com/ 
 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, 
aflevering 4  
Op De Brug gebruiken we de methode Trefwoord 
als ondersteuning bij de lessen over 
levensbeschouwing en om invulling te geven aan 
onze christelijke identiteit.  
Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen en de samenleving aan 
de orde. Een van de thema’s die de komende maand aan bod gaat komen is: ontevreden.  
 
Volwassenen klagen graag over het weer en de politiek, kinderen mopperen op het eten of zeuren als 
ze hun zin niet krijgen. Ligt het aan onze cultuur? Zijn we misschien verwend? Of hoort ’t er gewoon 
een beetje bij, bij ons mens zijn? Boeiend genoeg in ieder 
geval om er met de kinderen eens bij stil te staan. Klagen kan 
immers terecht zijn en zelfs noodzakelijk, bijvoorbeeld als er 
onrecht is. Eindeloos gezeur is vaak zinloos en zorgt al snel 
voor een onaangename sfeer. Met kinderen gaan we dat 
verkennen. 
  
De Bijbelverhalen in dit thema gaan over het joodse volk dat 
eindelijk weg is uit Egypte. Ze zijn geen slaven meer, ze zijn 
vrij. Ze mogen staan en gaan waar ze willen. Het Beloofde 
Land van melk en honing is nog ver weg; eerst is er de honger 
en de dorst in de woestijn. En daar begint het gemopper en 
geklaag. Waren ze niet beter af in Egypte? Liever slaaf met 
volle buik dan een vrij mens met honger? 
De zware tocht duurt twee keer veertig jaar. Dat heeft vooral 
een symbolische betekenis: het verwijst 
naar de leerschool die ‘leven’ heet. Niet 
alles in het leven is leuk, er zijn ook 
tegenvallers en teleurstellingen. Je krijgt 
je zin niet, voelt je tekort gedaan.  
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Wat doe je daarmee? Blijf je hangen in gemopper en gezeur, dan kom je nooit vooruit. 
  
Het thema eindigt met tips die ons aan het denken zetten. Wees tevreden: kijk niet alleen naar wat je 
mist maar waardeer ook wat je hebt. Kijk verder:  
heb oog voor het verhaal achter het gemopper. Doe er iets mee: zoek naar oplossingen. 
 
 
Stichting Opkikker 
Beste ouders, 
 
Ik zal mezelf allereerst even aan u voorstellen. Mijn naam is 
Anne-Lize van der Schilden, ik ben de moeder van Thimo 
Bronkhorst uit groep 3.  
 
Omdat wij binnen ons gezin twee langdurig zieke kinderen 
hebben, kregen wij in september 2016 een dag aangeboden van stichting De Opkikker.  
Stichting De Opkikker organiseert compleet verzorgde, onvergetelijke dagen voor langdurig zieke 
kinderen. Ons gezin werd samen met 49 andere gezinnen uitgenodigd op de Eemhof. Na een warm 
ontvangst door 100 vrijwilligers kon onze dag beginnen. Alle activiteiten die gezinnen aangeboden 
kregen waren zo goed georganiseerd dat je van de ene in de andere verbazing valt.  
 
Een tochtje rijden in een limousine met politiebegeleiding, slangen en andere reptielen vasthouden, 
een stuk rijden in een legertruck, een DJ-workshop, een stukje varen in een speedboot, een 
helikoptervlucht, een fotoshoot of brandjes blussen met de brandweer. Zo veel te doen met zoveel 
enthousiaste vrijwilligers. Een geweldige dag waar je als gezin echt van “opkikkert”, even alle zorgen 
vergeten en weer nieuwe energie opdoen.  
 
Omdat wij zo dankbaar zijn voor alles, voor deze hele dag, hebben wij ons als gezin opgegeven als 
ambassadeur voor Stichting De Opkikker.  
Op zaterdag 20 mei organiseert stichting De Opkikker een speciale dag voor alle gezinnen die 
ambassadeur zijn geworden. Hierbij wordt van ons gevraagd om zoveel mogelijke kapotte mobieltjes 
en lege cartridges in te zamelen en mee te nemen.  
 
Ik wil u middels deze weg vragen om mij hierbij te helpen. Als u thuis nog een kapot mobieltje heeft 
liggen of een lege cartridge kunt u deze vóór 17 mei a.s. inleveren bij de leerkracht van uw kind. Wij 
zijn enorm blij als u ons daarmee kunt helpen, maar vooral helpen we andere gezinnen met zieke 
kinderen om net zo’n onvergetelijke dag te beleven.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Anne-Lize van der Schilden 
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