
 

  

 

 

  BRUGnieuws 

29 maart 2018 - nummer 7 
 
Beste ouders, 
 
Nadat we vandaag een fijne paasviering op school gehad 
hebben zullen we in deze nieuwsbrief terug kijken op een 
aantal activiteiten en momenten van de afgelopen periode.  
 
Inmiddels hebben we u al een aantal keer geïnformeerd over 
het onderwerp andere schooltijden. Verderop in deze 
nieuwsbrief schrijft onze MR een terugkoppeling vanuit de 
ouders over de ouderavond, de ouderenquête en hoe we nu 
verder gaan in dit proces.  
 
Onze projectweek Kanjertraining  was zeer geslaagd met als 
prachtige afsluiting de kijkavond. Dank voor de grote opkomst 
bij de officiële opening van onze Kanjerschool. Een enorme 
ouderbetrokkenheid en positieve boost voor de school.  
 
Open dagen 
Deze positieve sfeer willen we verder voortzetten op onze 
open ochtenden voor nieuwe leerlingen. We willen vooral naar 
buiten treden met alle ontwikkelingen op gebied van onderwijs 
die in de school gaande zijn. Vanuit zowel kinderen als ouders 
krijg ik hier veel positieve reacties op, het zou mooi zijn als dit zich verder zou verspreiden onder ouders en 
kinderen in de buurt.  Om die reden stellen we op  woensdagochtend 25 april en vrijdagochtend 18 mei onze 
school tussen 09.00-10.30 uur open voor mogelijk toekomstige leerlingen van De Brug. De school is dan vrij 
toegankelijk voor deze ouders en leerlingen. We zullen hiervoor flyeren en adverteren. Uiteraard kunnen we uw 
hulp hierin ook gebruiken. Spreekt u of kent u ouders die een nieuwe school zoeken voor hun kind, verwijs hen 
dan naar onze open dagen, uiteraard is een persoonlijke afspraak voor een rondleiding ook mogelijk. Ouders 
kunnen dan direct contact met mij zoeken door te mailen of bellen met de school.  
 
Mad Science 
Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 13 maart, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 
zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap- en techniekcursus. De cursus is op vrijdag om 15:45, vanaf 
20-4-2018. De lessen duren een uur. De kinderen worden zes weken lang meegenomen in de wondere wereld 
van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw thema centraal en wordt de 
wetenschap en techniek die daarachter zit uitgelegd. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een echte 
wetenschapper!  
Na afloop van de show is de inschrijfinformatie aan de kinderen meegegeven. Inschrijven kan t/m 2-4-2018. 
Schrijf nog snel in op nederland.madscience.org 
 
Tot slot zal er per 1 mei niet meer gebruik gemaakt worden van de school app. In verband met de wet op privacy 
die in mei in zal gaan is deze app niet meer bruikbaar. Op bovenschools niveau, bij stichting Jong Leren, wordt 
onderzoek gedaan naar de beste alternatieve app die naar alle waarschijnlijkheid nog meer mogelijkheden heeft. 
Deze app zullen we vanaf het nieuwe schooljaar gaan 
gebruiken. U krijgt tegen die tijd informatie over de installatie 
van de app en het inloggen. Tot de zomervakantie maken we 
gebruik van ons standaard informatiesysteem Parnassys om 
u te informeren over de gang van zaken op school of in de 
klas. Ook kunt u onze facebook pagina volgen om recente 
foto’s en filmpjes van activiteiten in de school te zien.  
 
Voor nu wens ik u hele fijne paasdagen en tot in april! 
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling- van Zijl 
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Kanjertraining 
De Brug is een erkende Kanjerschool en 
daar zijn we trots op! 
 
Wat hebben we een geslaagde 
Kanjerprojectweek gehad! Een week die bol 
stond van de Kanjeractiviteiten en waarin we 
u vaak mochten ontmoeten: de feestelijke 
opening, de drukbezochte kijkavond, de open  

                         ouderlessen, de Kanjerknutselochtend, het 
                         Kanjertheater, het Kanjercircuit; wat was het  
                         gezellig en fijn met elkaar! Met een goed en  
                         trots gevoel kijken we terug op deze mooie  
                         projectweek! 

 

De Erkenningscommissie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft bevestigd dat de 
Kanjertraining is beoordeeld als effectief volgens goede aanwijzingen. Dit is de hoogst mogelijke 
erkenning voor programma’s die gericht zijn op opgroeien en opvoeden. Het is uitzonderlijk dat 
het NJi een zo hoog oordeel toekent. De erkenning komt voort uit het promotieonderzoek van 
Lilian Vliek aan de Universiteit Utrecht. Zij stelde vast dat in problematische basisschoolklassen 
de sfeer in de klas verbeterde, depressieve gevoelens afnamen en zelfwaardering toenam na de 
training. In de Kanjertraining praktijken stelde zij vast dat tweederde van de kinderen met een 
zeer lage zelfwaardering en/of met ernstige gedragsproblemen baat hebben bij de aanpak. De 
gevonden effecten bleken ook na een half jaar nog te bestaan.  
 
 
 
Avondvierdaagse Aalsmeer 
 
In 2018 wordt de Avondvierdaagse in Aalsmeer gehouden 
van 28 tot en met 31 mei. Er zal net als voorgaande jaren 
gestart worden bij de AVA-kantine aan de Sportlaan te 
Aalsmeer. U kunt uw kind inschrijven middels onderstaande 
website: 
https://avondvierdaagseaalsmeer.jimdo.com/ 
De tarieven zijn als volgt: 
Individuele inschrijving voor 26 mei 2018: € 4,- 
Individuele inschrijving aan de start op 28 mei 2018: € 5,- 
 
Voor meer informatie kunt u ook terecht op bovenstaande website.  
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Terugkoppeling MR andere schooltijden 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Vanuit de oudergeleding van de MR doen wij u graag een terugkoppeling over de onlangs 
gehouden ouderavond en ouderenquête over de schooltijden van onze school.  
 
Allereerst willen wij de ouders hartelijk danken voor de input die ons is gegeven op dit 
onderwerp. Uw mening is voor ons belangrijk.  
 
De enquête was onderdeel van het betrekken van de achterban (de ouders) in het onderwerp 
‘anders schooltijden’ vanuit de oudergeleding MR, samen met de speciaal daarvoor 
georganiseerde interactieve ouderavond over dit onderwerp.  
 
Ouderavond 
De opkomst van de ouderavond was rond de 30 ouders van de totaal 119 uitgenodigde ouders. 
Gezamenlijk is besproken wat de voor- en nadelen zijn van het aanpassen van de huidige 
schooltijden of het juist blijven bij de schooltijden zoals deze nu zijn. Er zijn voor elk model veel 
voor- en nadelen benoemd waarbij een aantal onderwerpen vaker benoemd werden: 

- De starttijden en eindtijden van de andere 2 scholen in de Mikado om logistieke drukte 
te verdelen 

- De kosten en kwaliteit van de huidige TSO 
- Voldoende tijd tussen de middag voor de mogelijkheid niet al te gehaast kinderen thuis 

op te kunnen vangen 
- Het energielevel van de kinderen gedurende de dag en week met daarbij ook het 

verschil tussen onderbouw en bovenbouw 
- De sportmogelijkheden voor de woensdagmiddag 
- De voorkeuren van de leerkrachten: in welke vorm kunnen zij het beste onze kinderen 

van dienst zijn 
 
Enquête 
De enquête respons was 70 van de 119 verzonden verzoeken. Van tevoren is aangegeven dat 
mocht er een duidelijk eenduidige keuze van de ouders komen uit deze enquête tot het 
aanpassen van de huidige schooltijden, de respons opkomst dan tenminste 80% moest zijn. 
 
Bovenstaande is beide niet het geval; de voorkeuren voor de schooltijden en de verschillende 
modellen zijn verdeeld en er is ook geen 80% aan respons opbrengst behaald. Hierdoor is het 
niet mogelijk om deze enquête leidend te laten zijn in de besluitvorming. 
 
Ondanks een grote verdeling in voorkeuren tussen en binnen de 3 modellen, kunnen wij veel 
met deze informatie. Niet in het minste omdat we ouders over dit onderwerp ook persoonlijk 
gehoord hebben in de ouderavond.  
 
Hoe nu verder?  
Naast deze uitkomsten is er ook een uitkomst van de leerkrachten enquête en is er een aantal 
maanden geleden binnen de school een werkgroep gestart voor het onderwerp ‘andere 
schooltijden’. Deze werkgroep neemt alle vergaarde informatie over het onderwerp mee en is 
momenteel ook buiten de deur informatie aan het inwinnen over het onderwerp bij de scholen in 
de omgeving. Zo krijgt de werkgroep een compleet beeld van de wensen van alle betrokken 
partijen.  
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Deze werkgroep zal binnenkort komen tot een concreet voorstel welke wordt voorgelegd aan de 
MR. De MR zal vervolgens al dan niet een instemming verlenen op dit voorstel.  
 
Mocht u de exacte uitkomsten van de ouderavond en ouderenquête in willen kijken dan kunt u 
contact opnemen met de MR door een email te sturen naar mr@jl.nu 
 
Wij houden u over de verdere voortgang en besluitvorming over dit onderwerp graag op de 
hoogte.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Oudergeleding MR de Brug 
 
 
 
Trefwoord 
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode 
‘Trefwoord’. We kijken regelmatig naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, 
foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, 
staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de 
leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde.  
  
Een van de thema’s deze periode is  ‘Veel en weinig’  en begint in de midden- en bovenbouw 
met een interview waarin enkele kinderen reageren op drie vragen: 
  
- Als je aan spullen of kleren denkt, waar heb je meer dan genoeg van? 
- Waar heb je te weinig van? 
- Waar spaar je voor? 
  
De kinderen denken hier ook zelf over na en leren vragen te stellen zoals: Wat is eigenlijk veel of 
weinig? Wat vind je echt de moeite waard om te bewaren? En wat betekent het voor gezinnen 
die met (te) weinig geld moeten rondkomen? 
  
Met het oog op de veertigdagentijd (vastentijd) staan we er ook bij stil dat de welvaart ongelijk 
verdeeld is in de wereld. Delen is de sleutel om aan die ongelijke verhouding, dichtbij en ver 
weg, iets te doen. Echt delen is als je iets opgeeft, als het moeite kost en misschien een beetje 
pijn doet (en niet: wegdoen wat je toch niet nodig had). Dan heeft het delen ook betekenis omdat 
je deelt in het gemis en de zorg van de ander. 
Mondiaal de armoede oplossen lukt niemand. Maar leren delen, samen doen met spullen en niet 
alleen maar voor jezelf houden, daar kunnen zelfs de jongsten in oefenen. Het volgende 
onderbouw liedje Veel te vol vat dat mooi samen. 
  
 

Veel te vol en veel te veel, 
alles waar ik niet mee speel. 
Leen maar uit! 
Veel te veel en veel te vol, 
kijk, mijn kledingkast staat bol. 
Geef maar weg! 

Wil je ruilen? Samen spelen? 
Wie heeft weinig? Wie wil delen? 
Heb jij weinig? Leen van mij. 
Daarna zijn we samen blij. 
Alsjeblieft! 
Dankjewel! 
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