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Beste ouders, 
 
We staan vlak voor de voorjaarsvakantie waarin we lekker 
kunnen opladen voor een intensieve maar zeker leuke 
periode. Op de planning staan de projectweek Kanjertraining, 
de Paasviering, de verjaardag van de school: Brugdag, maar 
ook de koningsspelen en de eindtoets voor groep 8.  
 
Vier-keer-wijzer thematisch werken 
Naast al deze activiteiten zullen we in maart voor het eerst met 
de gehele school een pilot draaien met de methode 
vier-keer-wijzer. Dit is een methode voor de vakken 
geschiedenis, aardrijkskunde en natuur die in een thema 
worden gegoten. In de kleuterbouw werken we al met thema’s 
maar gaan we ook meedraaien in deze pilot, hierin komen 
uiteraard meer vakgebieden aan bod.  
In iedere jaargroep is een thema uitgekozen door de 
leerkrachten. De kinderen zullen aan de hand van leervragen 
onderzoek doen binnen dit thema. Het antwoord op deze 
leervragen gaan ze zelf vinden door gebruik te maken van één 
van de intelligenties. In het Nederlandse onderwijssysteem zijn 
de meeste methodes ingericht vanuit de talige intelligentie. We 
weten echter dat er ook heel veel kinderen zijn die op een 
andere manier leren, bijvoorbeeld door muziek, door te doen, 
door te kijken enz. Door het werken met deze methode gaan 
we kinderen leren eerst hun voorkeur voor leren te vinden om 
vervolgens ook andere intelligenties aan te spreken. 

In mei draaien we deze pilot opnieuw met 
andere thema’s om van daaruit een beslissing 
te nemen over het in gebruik nemen van deze 
methode voor komend schooljaar.  
 
Moestuintjes 
In groep 5 en 6 gaan we in de periode mei tot 
juli moestuintjes planten, onderhouden en 
oogsten. De kinderen leren waar hun eten 
vandaan komt en wat er allemaal gebeurd voor 
het daadwerkelijk op hun bord ligt. We zoeken 
nog ouders die het leuk vinden om eenmaal per 
week in deze periode op woensdagochtend de 
moestuintjes te onderhouden. U kunt zich bij mij 
aanmelden door een mail te sturen naar 
directie.brug@jl.nu 
 
Ouderavond Kanjertraining geannuleerd 
Gezien de kleine hoeveelheid aanmeldingen 

voor de ouderavond Kanjertraining op 20 maart 2018 hebben we deze training geannuleerd. Als u toch behoefte 
heeft aan informatie kunt u dit aangeven bij onze Kanjercoördinator Christy van Dijken, christy.vandijken@jl.nu 
 
Agenda 
Op 6 juli 2018 vieren we vanaf 17.00 uur ons eindfeest met leerlingen, ouders en leerkrachten. Deze datum 
stond nog niet in de jaarkalender op de website. We informeren u later over de precieze invulling van deze 
middag/avond. 
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Enquête ouders andere schooltijden 
Op 12 februari hebben we een ouderavond gehouden over andere schooltijden. We hebben hierin de voor- en 
nadelen van de verschillende modellen bekeken. Vorige week is er naar ieder gezin een mail met een link 
verstuurd naar de enquête. Inmiddels hebben wij van ongeveer 50% van de ouders een reactie. Als u hem nog 
niet heeft ingevuld wil ik u dringend vragen dit zo snel mogelijk te doen. Vanaf 7 maart sluit de enquête definitief. 
We kunnen de resultaten van de enquête alleen maar gebruiken als 80% van de ouders heeft gereageerd. Mocht 
uw gezin geen mail hebben ontvangen dan kunt u mij dit laten weten zodat ik alsnog de link kan versturen.  
 
Tot slot wens ik u en uw kind(eren) een hele fijne voorjaarsvakantie toe! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling- van Zijl 
 

 

 

 

 

 

 

 
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 (23-04-2019 t/m 03-05-2019) 
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 
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Kanjertraining 
algemeen uitgangspunt bij pesterijen zoals dat besproken kan worden met kinderen 
 
Het is niet fijn als je wordt gepest en er niet bijhoort. Maar geef op een nette manier je mening. Zeg 
bijvoorbeeld: ‘Ik vind het niet fijn zoals je nu doet, zou je ermee willen stoppen?’ Normale mensen 
stoppen dan, zeggen ‘sorry’ of zijn verbaasd (ze gingen waarschijnlijk niet bewust over jouw grens 
heen.) Als je op een rustige manier vertelt wat jou dwars zit, dan valt het meestal mee. Veel leerlingen 
(en ook volwassenen) hebben immers niet in de gaten dat dat je er echt last van hebt. Geef dus je 
mening op een nette manier, doe niet te bang. Als jij rustig blijft, geduld hebt en vriendelijk blijft, dan 
komt het meestal op zijn pootjes terecht. Dat is echt oefenen! Hou vol, de aanhouder wint! En blijft de 
pester expres doorgaan? Dan haal jij je schouders op en denkt: dan maar niet. Jammer dan. Je laat 
deze leerling verder met rust. Niet iedereen hoeft jou aardig te vinden. Jijzelf vindt ook niet iedereen 
even aardig. Je gaat daarover niet klagen, maak van jezelf geen zeurpiet.  
 
Bovenstaande tips lijken eenvoudige tips, maar dat is niet zo. Veel kinderen zijn opgevoed met het 
idee ’niets van een ander te hoeven pikken’, hetgeen in de praktijk betekent dat als je dit kind op de 
verkeerde manier aanspreekt, je meteen ruzie hebt. Dit type kind wil als prins of prinses worden 
behandeld en aangesproken. Feitelijk zijn het ‘vlerken’ (zwarte pet-gedrag in de Kanjertraining). Het is 
gedrag dat we tegenkomen in de straatcultuur met daarin veel korte lontjes.  
 
De inschatting die de Kanjertrainers maken, is dat 25% van de mensen die wonen in Nederland, 
handelt volgens de principes van de straatcultuur. In de straatcultuur gaat het om eer, macht, wraak 
en status. kinderen die handelen volgens de principes van de straatcultuur wanen zich prinsen en 
prinsessen en hebben een groot ego. Als uw kind in conflict raakt met kinderen uit de straatcultuur, 
dan wordt van uw kind veel zelfbeheersing gevraagd. En dat is geen gemakkelijke opdracht.  
In dit kader komen we met de algemene opvatting dat wie zichzelf weet te beheersen uiteindelijk de 
wereld aankan. 
(Uit: Kanjerboek voor ouders, leerkrachten en Pabo-studenten) 
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