
 
 
 
 

 
 
 

 BRUGnieuws 

15 juni 2017 - nummer 11 
 
Beste ouders, 
 
Vorige week heb ik u in een nieuwsbrief geïnformeerd over 
Myrthe van Wilgenburgh uit groep 6 die campagne voert om 
gekozen te kunnen worden als kinderburgemeester van 
Aalsmeer. A.s. zaterdag is de laatste mogelijkheid voor uw 
kind(eren) om te stemmen.  
tijd: 10.00-14.00 uur 
plaats: Flowerfestival (molenplein) 
 
Naast deze “politieke successen” hebben we de afgelopen 
maand ook een aantal sportieve successen behaald 
bijvoorbeeld op het mini-voetbaltoernooi. Het meidenteam van 
groep 4 is daar kampioen geworden! Daarnaast hebben er 
nog een aantal andere teams een finaleplaats behaald. 
Ook hebben we twee leerlingen, David en Maarten uit groep 
5, die erg goed zijn in knikkeren. Zij gaan op 1 juli meedoen 
aan het NK knikkeren nadat zij in de regionale wedstrijden een eerste plek hebben bemachtigd.  
U begrijpt het al, ik ben enorm trots op al deze kanjers van De Brug! 
 
Wellicht heeft u er al iets over in het nieuws gelezen of gehoord maar op 27 juni a.s. vindt er een 
staking in het basisonderwijs plaats. Wij zullen, net als vele andere basisscholen in de regio, 
meedoen aan deze staking. We worden hierbij gesteund door ons bestuur Jong Leren. Dit betekent 
concreet dat we op dinsdag 27 juni een uur later open gaan, namelijk 09.35 uur deuren open/ 
09.45 uur starten de lessen. We vinden het belangrijk dat u als ouder ook weet wat deze actie 
inhoudt.  
We eisen een flinke investering in het basisonderwijs, voor kleinere klassen, meer handen in de klas 
en een eerlijk salaris. Het is vijf voor twaalf dus het is nog niet te laat, maar het moet nu gebeuren. 
Daar zijn ook onze sociale partners het over eens. We trekken samen op met de vakbonden en de 
werkgeversorganisaties. Veel schoolbesturen scharen zich achter hun leerkrachten, zo ook Jong 
Leren. 

Ons doel is om onze eisen naar tevredenheid vertaald te zien in het aankomende regeerakkoord. Hier 
zijn onze onderhandelaars en de sociale partners druk mee bezig. 

Op de website www.poinactie.nl kunt u meer informatie vinden over de actie. Mocht u de actie willen 
ondersteunen dan kunt u dit doen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl 

Op 6 juli a.s. krijgen de kinderen hun rapport mee. In de week van 10 tot en met 14 juli heeft u de 
mogelijkheid om in gesprek te gaan met de leerkracht van uw kind als u hier behoefte aan heeft. U 
kunt dan zelf contact opnemen met de leerkracht om een afspraak te maken. Het kan ook zijn dat de 
leerkracht u benaderd om een afspraak te maken. Dit is omdat de leerkracht dan iets wil toelichten 
n.a.v. het rapport.  
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Tot slot wil ik u verder informeren over het onderwerp andere schooltijden.  
 
In december 2016 heeft er op verzoek van de MR een ouderavond plaats gevonden waarin informatie 
is gegeven over allerlei vormen van andere schooltijden. Dit onderwerp is door de MR op de kaart 
gezet n.a.v. een onderzoek over dit onderwerp onder ouders van kinderen in Aalsmeer. Op deze 
avond hebben de aanwezige ouders vragen gesteld en is er gesproken over de mogelijke 
consequenties die dit voor u als ouder heeft.  
Als vervolg hierop hebben we in april 2017 als team gesproken over de bereidheid om te veranderen. 
Dat gebeurt op vrijwel alle scholen in Aalsmeer op dit moment. 
Deze bereidheid is aanwezig op De Brug mits we alle voors en 
tegens van de verschillende modellen voor ons als school/team 
en u als ouder goed hebben afgewogen. We hebben daarom 
besloten om aankomend schooljaar een werkgroep van collega’s 
samen te stellen die onderzoek gaat doen naar vier 
verschillende modellen: 

- continurooster 
- 5-gelijke-dagen model 
- hetzelfde rooster als we nu hebben met een 

kortere middagpauze en eventueel eerder 
beginnen. 

- het rooster behouden zoals het nu is 
We houden u over dit onderzoek in de nieuwsbrief op 
de hoogte en zullen in de loop van het onderzoek 
zeker naar uw mening en input vragen.  
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling-van Zijl 
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Hallo allemaal,  
 
Hier een update van de afgelopen weken waarin ik heel druk 
geweest ben met campagne voeren voor kinderburgemeester. 
Het is tot nu toe echt heel leuk!  
 
Er zijn steeds verschillende vriendinnen die me graag willen 
helpen. Ik heb samen met mijn moeder t-shirts gemaakt. Die 
dragen we dan steeds elke keer als we op pad gaan. Ook 
hebben we heel veel extra flyers gemaakt om zoveel mogelijk 
mensen in Aalsmeer te laten weten waar ik voor sta als 
kinderburgemeester.  
 
Jullie weten het vast nog wel: 

1. Creativiteit en muzieklessen op scholen 
2. Leerlingenraden 
3. Vlogs over het opgroeien in Aalsmeer 

 
 
Ik heb er ook een filmpje over gemaakt. Deze is als ruim 230 
keer bekeken. Wil je (nog een keer) kijken? http://bit.ly/2rrP1pN 
Ook zet ik blogjes op mijn website, myrthe.vanwilgenburgh.nl, over wat ik allemaal heb gedaan om 
stemmen te winnen.  
 
Vrijdag 9 juni waren we met alle kandidaten bij Radio Aalsmeer, bij Kim. Dat was een beetje een 
kippenhok zo druk als we waren. We riepen allemaal om het hardst dat er op hem/ haar gestemd 
moest worden. Er waren ook ouders en vriendjes & vriendinnetjes bij die het allemaal ook heel leuk 
vonden.  
 
Zaterdag 10 juni was er sportmiddag in The Beach voor de junior pramenrace. Het was mooi weer en 
ik mocht Gerbera’s uitdelen van Opti-fleur. Ik had een mooie plek bij de ingang bemachtigd en heb 
echt heel veel bloemen uitgedeeld. Binnen stond een echt stemhokje waar kinderen konden 
stemmen. Tussendoor hebben we met alle kandidaten meegedaan in een parcours. Was echt leuk.  
 
Maandag 12 juni begon de avondvierdaagse en op dinsdag heb ik alle deelnemers bij binnenkomst 
een flyer gegeven. Toch weer even van me laten horen.  
 
Woensdag 14 juni op de buitenspeeldag hebben we met een paar vriendinnen ook flyers uitgedeeld, 
maar het was eigenlijk leuker om te spelen en jezelf nat te laten sluiten. Daar was de dag ook voor!  
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Aankomende zaterdag 17 juni is de 2e stem dag. Tijdens het Flower Festival in Aalsmeer centrum 
(Molenplein) zijn allerlei leuke workshops en een stoepkrijtwedstrijd. Daar staat dan ook weer een 
stemhokje om op mij te stemmen!! 
 
Ik kan nog best wat stemmen gebruiken om volgend jaar als kinderburgemeester aan de slag te gaan. 
Dus als je tussen 10.00 en 14.00 even hebt, kom dan naar even langs en  
 

STEM OP MYRTHE!! 
 
Rapido Typen voor kids 

 
 
 
 
 
 

Beste Ouders, 
 
We gaan in september weer met een cursus computertypen van start, die speciaal 
bestemd is voor de kinderen vanaf groep 6. De lessen worden gegeven op de  
Zuidooster op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur. In totaal 10 keer 1 ½ uur inclusief 
examen en diploma uitreiking.  
 
We gaan de lessen persoonlijk verzorgen, zoals we dat  nu al jaren hebben gedaan. Hierbij 
houden we het kind als individu goed in de gaten. Ook kinderen met aandachtspunten zijn 
welkom in onze lessen. De diploma eisen zijn voor deze kinderen aangepast. Via de mail en 
de telefoon houd ik contact met de ouders en natuurlijk zijn ze ook altijd welkom aan het 
begin of einde van de les. Zolang de kinderen op eigen niveau hun best doen, gaan ze door 
totdat ze het diploma hebben behaald.  
De kosten bedragen voor deze cursus € 200,-. Dit is inclusief diploma garantie. Voor een 
toetsenbord met USB aansluiting betaalt u € 15,- huur en € 15,- borg. Het bedrag kan 
uiteraard ook in termijnen worden betaald. Kinderen die een eigen laptop meebrengen, 
krijgen een gratis toetsenbord te leen. 
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Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden, kunt u naar 
www.rapidotypen.nl gaan. Onder contact kunt u bij het inschrijfformulier alle gegevens 
invullen. U kunt ook rechtstreeks mailen naar info@rapidotypen.nl  voor vrijblijvende 
informatie. Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het doorspreken van de bijzonderheden of 
waar nodig extra uitleg. U mag ook het strookje invullen en op school inleveren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
René Friggen 
rpmfriggen@planet.nl  
06-53268098 
 
 
 
Graag binnen 1 week retour! Rapido Typen  
Naam: Naam kind:  
 
Adres: Postcode:  
 
Woonplaats: Telefoonnummer: 
 
Naam School: Groep:  
 
Email: Geboortedatum:  
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