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Beste ouders, 
 
Vandaag de laatste nieuwsbrief voor de meivakantie. 
Vanmiddag gaan we ons inzetten door middel van een 
sponsorloop inzetten voor het goede doel Alpe d’Huzes 
waarmee we hopen Tim, Sanne en Kirsten extra te kunnen 
ondersteunen!! 
 
Rookvrij schoolplein 
Afgelopen week is er aan de voorzijde van de school en op het 
schoolplein een bord geïnstalleerd voor het rookvrije 
schoolplein. Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. 
Daarom heeft onze school vanaf 24 april een rookvrij 
schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein 
gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, 
ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens 
ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Dit 
initiatief is gestart door onze kinderburgemeester en samen 
met Kinderopvang Partou, De Zuidooster en De Oosteinder 
hebben wij deze actie omarmd. 
Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein 
hebben. Onze school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien 
roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun 
omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst 
meeroken.  

Schoolapp 
Daarnaast wil ik nogmaals uw aandacht vragen voor het feit dat per 1 mei niet meer gebruik gemaakt kan 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.  
 
Juffendag en talentenjacht 
Tot slot wil ik nog een kleine wijziging in onze jaarkalender 
doorgeven. De juffendag, verjaardag van onze juffen, vieren we 
dit schooljaar pas op 20 juni i.t.t. wat er eerder in de jaarkalender 
vermeld stond. Op deze ochtend zal er ook een talentenjacht zijn 
voor de kinderen. Wellicht heeft u uw kind er al over gehoord. 
Onze leerlingenraad heeft het plan opgevat om talent binnen ons 
school een podium te geven. Kinderen kunnen zich nog 
inschrijven tot vrijdag 18 mei. U ontvangt begin juni meer 
informatie over zowel de juffendag als de talentenjacht.  
 
Ik wens u alvast een fijne meivakantie en zie u graag weer 14 mei a.s.! 
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling- van Zijl 
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De oudervereniging van de 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 oa 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 
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Kanjertraining/Kanjerschool  
 
Kinderen gedragen zich verschillend in bepaalde situaties. De meeste kinderen zijn te 
vertrouwen. Ze zijn vriendelijk, behulpzaam, en op een leuke manier grappig of stoer. Maar 
het kan ook doorslaan. Dan gedragen kinderen zich te meegaand uit angst; lachen elkaar uit 
of doen vervelend stoer. Aan de jongste kinderen wordt het als volgt uitgelegd:  
 
De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke 
manier grappig en stoer. 
 
Het konijn (gele pet) gedraagt zich vriendelijk, netjes en inlevend, zonder witte pet trekt hij/zij 
zich echter terug en doet bang.  
 
De aap (de rode pet) gedraagt zich op een blijmoedige manier en heeft humor, zonder witte 
pet gaat hij/zij echter meelopen en slooft zich uit.  
 
De vlerk (de zwarte pet) vertoont leiderschapsgedrag en durft initiatief te nemen. Zonder 
witte pet speelt hij/zij echter de baas, zoekt ruzie en kan pesten.  
 
Ouders en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, 
zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale 
situaties. De doelen van de Kanjertraining zijn terug te vinden in de tekst van het 
Kanjerdiploma: 
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Trefwoord 

Voor de levensbeschouwelijke vorming van uw kinderen gebruiken we op school de 

methode ‘Trefwoord’. We bekijken de(digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, 

foto, puzzel of tekst. De 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. De poster geeft 

telkens aan welk thema in een bepaalde periode actueel is.  

  

In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Kiezen’ (14 mei t/m 1 juni). 

 

's Morgens voor de spiegel  

stel ik mijzelf de vraag:  

welke kleren kies ik?  

Wat trek ik aan vandaag?  

  

We maken veel keuzes op een dag, van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Onze 

cultuur biedt ook veel mogelijkheden: we kunnen uit veel soorten chips kiezen. Onze 

samenleving vraagt steeds meer om zelf beslissingen te nemen. Welke zorgverzekering, 

internetprovider of energieleverancier kiest u? Welke vervolgcursus gaat u doen? Het is 

belangrijk om ook kinderen al vroeg bewust te maken van de betekenis om als mens 

keuzes te kunnen, mogen en moeten maken. En dan valt er veel te ontdekken en te 

leren. Het Bijbelboek Ruth laat ons dat ook zien. 

Het is een levensechte novelle die de kinderen laat ontdekken dat je niet altijd vrij bent 

in het maken van keuzes, dat je soms voor dilemma’s komt te staan en niet weet wat te 

doen. Dat je bij het nemen van beslissingen niet alleen aan jezelf maar ook aan anderen 

kunt denken. Dat keuzes consequenties hebben. En dat het zelf kunnen en mogen kiezen 

jou en anderen gelukkiger kunnen maken. 
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