
 

  

 

 

  BRUGnieuws 

5 juli 2018 - nummer 10 
 
Beste ouders, 
 
Nog twee, ongetwijfeld, stralende weken school en dan gaan we 
genieten van de zomervakantie. Waarvan we hopen dat deze 
ook zonnig zal blijven! Eerst genieten van een fijne vakantie, om 
weer uitgerust en vol energie aan het nieuwe schooljaar te 
kunnen beginnen. 
Zoals u gewend bent hierbij het (laatste) Brugnieuws, met 
informatie, de agenda en de jarigen. In dit Brugnieuws met name 
aandacht voor de Kanjermethode. Deze gebruiken we op De 
Brug en we wilden u er over informeren. 
 
Voor nu veel leesplezier! 
 
Team De Brug 
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Van de oudervereniging 
 
Het schooljaar is bijna ten einde en wij als oudervereniging gaan de balans opmaken. 
 
Dit schooljaar zijn wij ook weer gesteund door sponsoren, via deze weg willen wij ze hartelijk danken 
voor hun positieve bijdrage! 
 
De Kerstbomen Gigant. 
Horecateam Jan Kerzaan. 
AH Poldermeesterplein 
JOGG Aalsmeer. 

  
De oudervereniging van PCBS de Brug is een gezellige 
vereniging onder de naam OV de Brug. 
Momenteel bestaan wij uit 8 leden. 
Wat doen wij in het kort… 
De oudervereniging van de Brug vervult een brugfunctie tussen 
ouders en teamleden en biedt ondersteuning bij diverse 
activiteiten op school. Hierdoor proberen wij een positieve 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school. 
Zo is de vereniging o.a. actief bij het Sinterklaas- en Kerstfeest, 
Pasen, sportactiviteiten, schoolreis, en de afscheidsavond van 
groep 8. Daarnaast stelt de oudervereniging financiële middelen 
beschikbaar voor tal van activiteiten. Deze middelen komen uit 
de contributie, die ouders per schooljaar betalen. 
Bij het organiseren van deze diverse activiteiten zoeken wij 
nieuwe leden met kinderen in de onderbouw. 
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, mail naar 
ov.brug@jl.nu  
 
 
 
 
 
 
 

Monique van Schie-van Belzen neemt afscheid van de OV, Monique dank voor je hulp en inzet! 
Inge Zekveld vervangt Monique van Schie-van Belzen in het nieuwe schooljaar, Inge fijn, veel succes en 

werkplezier in de oudervereniging                                  .
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Kanjertraining; ik durf mezelf te zijn en ik luister naar kritiek    
 
De Kanjertraining is ontstaan om kinderen bewust te maken van pestgedrag. De ervaring leert dat 
heel veel kinderen elkaar niet dwars willen zitten, maar dat wel doen. Enerzijds hebben kinderen niet 
in de gaten dat zij grenzen overschrijden, omdat er nooit een grens is gesteld. Anderzijds weten 
kinderen niet hoe zij zich anders moeten gedragen. “Ik wil wel anders, maar ik weet niet hoe!” Er zal 
dus duidelijk gemaakt moeten worden wat wél en niet kan. Kortom: wat is vervelend gedrag? 
Vervolgens zal in de begeleiding van kinderen uitgelegd moeten worden wat aanvaardbaar gedrag is.  
De Kanjertraining heeft als standpunt dat opvoeders de spelregels bepalen, de grenzen stellen en 
bewaken. Niet de kinderen. Gezag is een woord waar Nederlanders moeite mee hebben. Deze 
moeite leidt bij kinderen, wanneer zij geen duidelijke sturing krijgen, tot grote verwarring over wat wel 
en niet gewenst gedrag is.  
 
Kritiek binnen het kader van de Kanjertraining heeft te maken met betrokkenheid in positieve zin. Het 
heeft uiteindelijk te maken met liefde die haaks staat op onverschilligheid. In wisselwerking met de 
kinderen wordt naar een vorm gezocht waarin alle groepsleden, inclusief de leerkracht, zich het beste 
thuis voelen in de klas en voldoen aan de opdracht van de school, namelijk: leren in een prettige 
sfeer. Deze vorm van kritiek gaat in alle openheid. Kinderen in een klas kennen elkaar soms beter 
dan hun eigen broer of zus. En zoals je je ergernissen uitspreekt naar je broer of zus, is het ook 
gezond de ergernissen die je hebt ten opzichte van een klasgenoot, af en toe uit te spreken. Niet om 
elkaar te veroordelen, maar met het doel van elkaar te leren en te zoeken naar een sociaal evenwicht 
in de klas waarbij elk kind zich gezien, gehoord en begrepen voelt.  
 
De meeste Kanjerkritiek vindt plaats ‘onder vier ogen’. De kritiek geeft inhoud aan de pedagogische 
relatie die de leerkracht met het kind heeft. De leerkracht ’coacht’ het kind naar zorgvuldig gedrag. 
Binnen de Kanjertraining worden kinderen herinnerd aan en aangesproken op dit werkelijke 
verlangen: “Is dit wat jij wilt? Wat wil je hiermee bereiken? Is dit jouw bedoeling? Hoe wil jij dat ik je 
zie?” Zorgvuldig gedrag gaat naar het idee van de Kanjertraining samen met de ontwikkeling van 
echtheid in positieve zin: durf authentiek te zijn. Leef naar je werkelijke verlangen! 
 
Nadrukkelijk heeft de Kanjertraining als uitgangspunt: doe je niet anders voor dan je werkelijk bent. 
Keer op keer blijkt dat gelukkige kinderen aangeven ‘zichzelf te zijn’. Dit ‘zichzelf zijn’ uit zich in 
betrouwbaar gedrag. Deze kinderen zijn te vertrouwen en behulpzaam en gaan met plezier naar 
school. Aanvullend hebben ze een goede relatie met klasgenoten en leerkrachten. ‘Jezelf zijn’ houdt 
ook een culturele identiteit in. Wees een goede humanist, moslim, jood, christen, boeddhist, ….. 
Samengevat: doe je niet anders voor dan je werkelijk bent, geef inhoud aan je culturele identiteit, 
maar ook: laat een ander met rust.  
 
Elke Kanjerles eindigt met een vertrouwensoefening. Deze oefeningen zijn niet alleen ‘leuke 
spelletjes’ die kinderen met elkaar doen. De afspraak ‘we vertrouwen elkaar’ wordt hiermee inhoud 
gegeven. De afspraak ‘We vertrouwen elkaar’ is te begrijpen als: ‘het goede verwachten van de 
ander’. De ander blijkt – net als ik – iemand te zijn die te vertrouwen wíl zijn. De ander positieve 
intenties toedichten is een essentieel uitgangspunt binnen de Kanjertraining.  
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