
 

 

  BRUGnieuws 

1 februari 2018 - nummer 5 
 
Beste ouders, 
 
De vorige nieuwsbrief schreef ik vlak na onze kerstviering, inmiddels zijn we alweer vier volle weken aan het 
werk en zijn de kinderen druk met het maken van hun CITO toetsen. Vlak voor de krokusvakantie vinden de 
rapportgesprekken plaats waar u volgende week een uitnodiging voor ontvangt.. 
 
Daarnaast zijn we deze weken druk in voorbereiding met de MR op de informatieavond van 12 februari a.s./ 
19.30-21.00 uur over andere schooltijden. Inschrijven kan nog steeds middels deze link: 
https://docs.google.com/forms/d/1guvOfe2XS3l_viNOvrUwk-WJgrWq3sS4v3bEVzdHPBk/edit  
 
Ruim een week geleden vond de schoonmaakavond plaats, in de 
onderbouw een groot succes. Dank voor uw hulp! In de bovenbouw 
was de animo een stuk minder, om die reden zijn we voor de 
toekomst op zoek naar een andere manier om ook deze lokalen van 
een frisse geur te voorzien.  
 
In november heeft onze groep 7 meegedaan aan de opnames van 
een aflevering Willem Wever. De kinderen zijn een challenge met 
juf Annelies aangegaan op gebied van kennisvragen. Wie deze 
challenge gewonnen heeft ziet u in de aflevering die te zien is op 25 
februari om 09.45 uur op NPO 3.  
 
Ik kan u inmiddels ook op de hoogte stellen van onze vakanties in 
schooljaar 2018-2019, u kunt deze terug vinden op de volgende 
pagina van onze nieuwsbrief.  
 
Tot slot een klein overzicht van activiteiten die in onze 
Kanjerprojectweek van 14 t/m 22 maart 2018 gaan plaatsvinden. 
Deze week staat geheel in het teken van de Kanjertraining.  

- Op 14 maart zullen we met alle leerlingen en ouders 
openen op het schoolplein. Vervolgens is één ouder van elke leerling uit groep 1,2 en 3 
uitgenodigd om deze ochtend het Kanjertheater bij te wonen. Meer informatie over tijden en 
invulling van het Kanjertheater volgen nog.  

- Op vrijdagochtend 16 maart zijn alle ouders uitgenodigd om een Kanjerles in de klas bij te wonen. 
- Dinsdagavond 20 maart is er van 19.00-21.30 uur een informatieavond over Kanjertraining 

georganiseerd waarvoor u zich kunt inschrijven middels onderstaande link: 
https://docs.google.com/forms/d/1YZ8i06em-dmQ_6HpcAxgnL4MbjXaHYFNRsm6P-O_jHk/edit  

- En op donderdagavond 22 maart vindt de kijkavond plaats waar we ook alle ouders en kinderen 
van harte voor uitnodigen.  

Noteer de data alvast in uw agenda. We zullen u later in een brief over de projectweek informeren over 
tijden, mogelijkheden tot inschrijven en verdere invulling van deze Kanjerweek! 
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling- van Zijl 
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Vakantierooster 2018-2019 
Herfstvakantie (22-10-2018 t/m 26-10-2018) 
Kerstvakantie (24-12-2018 t/m 04-01-2019) 
Voorjaarsvakantie (18-02-2019 t/m 22-02-2019) 
Goede Vrijdag (19-04-2019) 
2e Paasdag (22-04-2019) 
Meivakantie (23-04-2018 t/m 03-05-2018) 
Hemelvaartvakantie (30-05-2019 t/m 31-05-2019) 
2e Pinksterdag 10-06-2019 
Zomervakantie (15-07-2019 t/m 23-08-2019) 
 
Studiedag(en): (leerlingen vrij) 
maandag 29 oktober 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 
Vanuit Kanjertraining: De levensfiets, kinderen willen ‘groot’ zijn 
Kanjertraining gaat heel vaak over vertrouwen. Het draait in de training niet alleen om vertrouwen in 
jezelf, maar ook om de ander te durven vertrouwen. Kinderen wordt een spiegel voorgehouden. Zo 
mogen kinderen bij een (feedback)oefening vertellen hoe ze denken dat hun klasgenoten hen 
ervaren. Vervolgens mogen de klasgenoten op hun beurt hun visie geven. Op deze manier kom je 
erachter of je zelfbeeld wel realistisch is. Als kinderen weten hoe ze in de groep liggen en tips krijgen 
van klasgenoten voor sociaal handig gedrag, zijn ze beter in staat veilige sociale relaties met anderen 
te onderhouden. Een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen bij kinderen is 
de wetenschap dat anderen vertrouwen in hen hebben.  
 
Binnen de Kanjertraining gebruiken we de metafoor van de levensfiets: het 
kind kan met zijn levensfiets zelf zijn eigen richting bepalen, hoe snel of 
langzaam het wil fietsen en of het wil remmen. Een kind dat controle heeft over 
zijn fiets, zal zich competent voelen. Sommige ouders en leerkrachten hebben 
de neiging om het stuur of de totale controle over de levensfiets van het kind 
over te nemen. Maar juist voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen is loslaten 
belangrijk, de zogenaamde ‘liefdevolle onverschilligheid’: uit liefde voor je kind 
kijk je de andere kant op, zodat het de kans krijgt om te vallen. Daarmee geef 
je het kind de boodschap: Ik heb vertrouwen in jou. Alleen op die manier kan 
een kind leren ook op zichzelf te vertrouwen.  
 
Gevoelens van competentie betreffen niet alleen het besef ’Ik kan het en ik weet het’, maar ook het 
besef: ‘Mijn ouders/leerkrachten durven mij los te laten. Zij vertrouwen mij.’ 
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Drie tips voor ouders/leerkrachten met een kind met weinig zelfvertrouwen:  
 
1. Durf jezelf te zijn. Leef naar je verlangen en durf er te zijn. Doe de dingen die bij jou passen. 
Kinderen snappen heel goed wat daarmee wordt bedoeld.  
 
2. Realiseer je dat kinderen een ander vaak helemaal niet dwars willen zitten. Maar dan moet je wél 
leren je mond open te doen. Zeg er iets van als je het vervelend vindt. Durf ruimte in te nemen.  
 
3. Het is goed dat je er bent, niet om wat je kunt, om wat je hebt en om hoe je eruitziet, maar omdat er 
mensen zijn die van je houden. 
_________________________________________________________________________ 
 
JeugdSportPas blok 2 
Vanaf heden kan er ingeschreven worden voor de JeugdSportPas blok 2. De sporten die deze 
periode onder andere op het programma staan zijn: freerunnen, trampoline springen, twirlen, judo, 
volleybal, ritmische gymnastiek en dans. Voor het volledige overzicht en inschrijven, klik op de 
volgende link:https://jsp.crossmarx.nl/jsp/sporten_perblok.vm?blok=664&datafilter=regio:17 
 
De JeugdSportPas is een sportstimuleringsproject waar kinderen van het basisonderwijs op een 
laagdrempelige manier kennis kunnen maken met diverse sporten bij lokale sportverenigingen. 
Kosten zijn € 5,- per sport, hiervoor krijgen ze vier trainingen van een uur bij de vereniging. Inschrijven 
kan tot en met zondag 11 februari. 

 
_________________________________________________________________________ 

Gemeente Aalsmeer hernieuwt JOGG-samenwerking 
De gemeente Aalsmeer verlengt de samenwerkingsovereenkomst met de landelijke organisatie 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) met drie jaar. De ondertekening vond plaats tijdens het 
nationaal voorleesontbijt op de Graankorrel. De aanpak om jongeren aan te moedigen tot een 
gezonde leefstijl, begint zijn vruchten af te werpen. Samen met Team Sportservice Aalsmeer, GGD 
Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Albert Heijn, Levarht en andere lokale partijen zet 
de gemeente zich in voor een gezonde omgeving, meer bewegen en gezonder eten en drinken. 
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