
 

 BRUGnieuws 

20 april 2017 - nummer 9 
Beste ouders, 
 
Met de meivakantie voor de deur, blik ik als start van deze 
nieuwsbrief terug op de afgelopen feestmaand. Met een 
prachtige feestweek, een mooie paasviering en morgen 
nog een programma in het teken van de Koningsspelen is 
het heerlijk dat we volgende week even vakantie mogen 
vieren.  
 
Na de meivakantie hebben we nog een lange periode 
voor de boeg tot de zomervakantie die we zo effectief 
mogelijk gaan benutten om ons onderwijs, mede door de 
ingevulde tevredenheidspeilingen, te evalueren en nieuwe 
plannen uit te zetten. In mijn volgende nieuwsbrief ga ik u 
hierover een terugkoppeling geven, alvast bedankt voor 
uw inzet om onze tevredenheidspeiling in te vullen.  
 
Zoals ik in mijn laatste Brugnieuws schreef vinden we het 
leuk u op afgesproken momenten, op de woensdag en/of 
vrijdag voor een vakantie, wat vaker in de school te zien. Afgelopen woensdagochtend heb ik al een 
aantal ouders in de school mogen verwelkomen, ook aanstaande vrijdag bij de opening met het 
koningsontbijt bent u van 08.30-08.45 uur van harte welkom in de groep. U kunt via de kleuteringang 
samen met uw kind de school in.  
 
In de tweede week na de meivakantie ontvangt u het vakantierooster voor aankomend schooljaar. 
Iets later dan u gewend bent, maar zeker zorgvuldig bekeken en ingevuld. 
 
Tot slot heb ik met veel plezier tijdens de feestweek verslag gedaan 
van onze activiteiten op facebook. Ik heb gemerkt dat de berichten 
door grote aantallen bekeken, geliked en soms ook gedeeld zijn. 
Dank voor uw enthousiaste reacties op de pagina.  
Mocht u de pagina nog niet gezien hebben, deze is inmiddels ook 
gelinkt aan de website. U kunt hem daarnaast ook volgen via 
onderstaande link: 
https://www.facebook.com/pcbsdebrugaalsmeer/ 
Als u de pagina zelf gaat volgen met uw eigen Facebookaccount 
wordt u automatisch op de hoogte gehouden. 
 
Voor nu wens ik u alvast een fijne meivakantie. 
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling-van Zijl 
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Verkeersexamen op De Brug 
Groep 7 van Basisschool De Brug heeft dinsdagmiddag 
18 april, net als sommige andere scholen, fietsend het 
verkeersexamen afgelegd. Alle kinderen fietsten die dag 

richting Aalsmeer de molenvliet. Toen ze 
daar waren aangekomen kregen zij eerst 
een uitstekende uitleg over de te rijden 
route en werd hen verteld waar ze 
allemaal op moesten letten. 
De kinderen kregen allemaal een oranje 
hesje aan met daarop een nummer. Zo 
waren ze goed te herkennen en duidelijk 
te zien; wel zo veilig in het hedendaagse 
drukke verkeer. 
Ook de hulpouders kregen eerst uitleg en 
verrichtten die dag, zoals alle jaren, als 

controlepost prima werk! De route door de wijken was zo’n vier kilometer lang. Natuurlijk, de kinderen 
waren van tevoren erg gespannen en de zenuwen waren soms moeilijk in bedwang te houden, maar 
dat hoort nou eenmaal bij een echt examen. 
Het verkeersexamen was door de gemeente uitstekend geregeld . Gelukkig hadden de kinderen van 
De Brug alles goed onder controle en pasten de verkeersregels prima toe. Natuurlijk hadden ze dit 
jaar al veel ervaring opgedaan doordat ze elke week voor hun gymlessen naar de Bloemhof hebben 
gefietst. 
Deze dag was heel bijzonder, de kids waren in topvorm en … jawel, ze zijn allemaal geslaagd! 
Jongens en meisjes, van harte gefeliciteerd! 
  
Een nieuwe eindtoets De IEP toets 
Afgelopen dinsdag heerste er een prettige spanning in groep 8. Dinsdag en woensdag moest het stil 
zijn rond het lokaal van groep 8, om de leerlingen zonder storen hun eindtoets te laten maken. 
Woensdag na de toets haalden de leerlingen opgelucht adem, het zat erop! De moeders van de 
leerlingen hadden nog een verrassing voor hen: overheerlijke pannenkoeken!  
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