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Beste ouders, 
 
In mijn laatste nieuwsbrief nodigde ik u uit om op onze 
kijkavond van de techniekweek te komen kijken naar alle 
prachtige werkstukken. Wat ontzettend leuk dat er zoveel 
ouders maar ook andere familieleden waren.  
 
Op donderdag 16 maart deden leerlingen uit groep 5,6,7 
en 8 mee aan het Kangaroo wiskunde project. De 
kinderen zijn uitgedaagd om de opdrachten met een 
beetje out-of-the-box denken op te lossen. De antwoorden 
zijn opgestuurd, we wachten de resultaten af.  
 
Nadat we aankomende week onze feestweek vieren, komt 
ook onze Paasviering al snel dichterbij. Op donderdag 13 
april vieren we dit zowel in de eigen klas als met de 
gehele school samen. U heeft hierover vorige week 
informatie ontvangen via de mail. Aankomende vrijdag 
ontvangen de leerkrachten graag de ingevulde briefjes 
voor de lunch terug.  
 
Bij de start van mijn werkzaamheden opende ik de school 
met een welkom bij de kleuteringang. Ik heb toen alle leerlingen en ouders een hand kunnen geven. 
Naast dat ik dit welkom als erg leuk heb ervaren vonden we het ook leuk om u als ouder in de school 
te zien. We willen dit op afgesproken tijdstippen vaker gaan toepassen. Daarom nodig ik u uit om de 
woensdag en/of vrijdag voor een vakantie uw kind de klas in te brengen en even een kijkje te nemen 
in de klas. Aankomende woensdag 19 april en vrijdag 21 april kunt u van half 9 tot kwart voor 9 via de 
kleuteringang met uw kind mee de school in. Het is een informeel moment waarbij ik u wil vragen om 
kwart voor 9 echt de groep weer te verlaten zodat de leerkracht met haar lessen kan starten.  
 
Op maandag 3 april ontvangt u een mail met onze tevredenheidspeiling. Via de link in de mail kunt u 
een vragenlijst invullen. Ik wil u allen vragen deze zoveel mogelijk in te vullen, het helpt ons als team 
om te zien waar we als school goed in zijn en waar voor ons nog verbeterpunten liggen. U ontvangt in 
mei een terugkoppeling n.a.v. de tevredenheidspeiling.  
 
Tot slot wil ik u laten weten dat we van veel kinderen al het briefje met toestemming voor foto’s en 
video’s hebben ontvangen, heel fijn! Wilt u dit uiterlijk morgen aan uw kind meegeven als u dit nog 
niet gedaan heeft? We zijn sinds deze week een Facebookpagina gestart waar we onder andere 
verslag zullen doen van onze activiteiten in de feestweek. Later zullen we ook andere (dagelijkse) 
activiteiten op deze pagina posten. Middels onderstaande link komt u op de pagina. 
https://www.facebook.com/pcbsdebrugaalsmeer/ 
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Als u de pagina zelf gaat volgen met uw eigen Facebookaccount wordt u automatisch op de hoogte 
gehouden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling-van Zijl 
 

 
ICT: Meekijken op de chromebooks 
Zoals u weet werken we op onze school in de 
Google-omgeving en loggen de leerlingen allemaal in, via 

het afgeschermde COOL-portaal. 
 
De leerlingen kunnen via dit portaal 
werken met alle digitale programma’s die 
wij aanbieden. 
Via een meekijkfunctie in het 
COOL-portaal kunnen wij als leerkracht 
van achter de computer in één 
oogopslag zien wat leerlingen aan het 
doen zijn.  

 
Wij geven de leerlingen zo de vrijheid om met chromebooks aan de slag te gaan, zonder daarbij het 
overzicht te verliezen. 
Wat minstens zo belangrijk is, is dat wij de leerlingen veel makkelijker en sneller kunnen helpen. 
Bijvoorbeeld: wij willen klassikaal een uitleg geven: met één druk op de knop kunnen we alle 
schermen vergrendelen of leerlingen laten werken in hetzelfde programma of op dezelfde website. 
Leerlingen die op een andere plek in het gebouw aan het werk zijn, kunnen wij op afstand volgen of 
via een bericht terugroepen. 
Het COOL-portaal werkt via het IP-adres van de school. Dit betekent dat wij als leerkracht de 
leerlingen alleen op school kunnen volgen.  
Vanaf maandag 3 april is de meekijkfunctie actief op PCBS De Brug. 
 
 
Contacten 
  
Directie: 
directie.brug@jl.nu 
  
Oudervereniging: 
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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