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Beste ouders, 
 
Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Zoals u weet 
gaat juf Pauline vanaf 10 december weer beginnen. Dat 
betekent dat ik na een klein half jaartje ( heel klein half jaartje 
dan) vertrek. Vertrek met een goed gevoel. Over de school, het 
team, de kinderen en u als ouders. Wat een prettige school is 
De Brug, in alle opzichten. Wees hier zuinig op! Maar dat gaat 
wel lukken. Dinsdag 04 december mag ik nog een belangrijke 
taak vervullen ( de wellicht wel belangrijkste taak van een 
schoolleider!): ik verwelkom Sinterklaas. Om daarna richting 
Haarlem te rijden. Nogmaals dank voor de fijne samenwerking 
en wellicht tot ziens in de toekomst. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Edwin Borger 
 
 
Beste ouders, 
  
Leuke activiteiten organiseren voor ieder kind, 
De oudervereniging is al een tijdje druk met kerst en sint. 
  
Ook in het nieuwe jaar staat er weer veel gepland, 
En zoeken wij dames maar wat ook mag, een vent. 
  
Een leuke tijd, dat staat je te wachten, 
Starten in januari 2019 dat hadden wij in gedachten. 
  
Wil je meer info of gelijk beginnen, 
Stuur dan een mail naar ov.brug@jl.nu met een paar leuke zinnen. 
  
De OV piet zegt wederom, 
Leuk dat je mee wilt doen, je bent van harte welkom! 
 
 
Kanjertraining; sociale veiligheid en de smiley-poster als uitgangspunt 
Een belangrijke ontwikkeling binnen de Kanjertraining is de totstandkoming van de vragenlijst voor 
Sociale Veiligheid. Voor de Onderwijsinspectie is het monitoren van de Sociale Veiligheid door 
scholen momenteel een speerpunt. Dit moet gebeuren met een gestandaardiseerd instrument dat 
betrouwbaar en valide is. De inspectie heeft aangegeven dat het instrument dat door Stichting 
Kanjertraining is ontwikkeld, hieraan voldoet. Op deze manier kunnen scholen in een korte tijd 
relevante informatie verzamelen over het welbevinden van kinderen, de veiligheidsbeleving, de mate 

PCBS de Brug Telnr:0297-341887 
Catharina-Amalialaan 66-D directie.brug@jl.nu 
1432 JT Aalsmeer 

 



van agressie die kinderen ondervinden, maar ook de angst die zij ervaren, de mate waarin de klas 
mogelijke problemen ziet en of de leerkracht in staat is hier op een adequate manier tegen op te 
treden. De inspectie beoordeelt dus niet alleen de mate van veiligheid, maar vooral ook de inspanning 
van de school om de school veiliger te maken. 
  
In sociaal onveilige klassen blijken kinderen elkaar minder te vertrouwen. De basis van vertrouwen 
moet weer worden teruggezet. De Kanjertraining gaat uit van een contextuele benadering; problemen 
worden opgelost in de situatie waarin ze ontstaan. Pesten en gepest worden zijn lang ten onrechte 
gezien als individuele kenmerken van pester en gepeste. Pesten blijkt echter bij uitstek een 
groepsfenomeen, waarin de pester alleen pest bij gratie van het bieden van gelegenheid en 
bekrachtiging door een deel van de klas en het gepeste kind alleen bestaat bij gebrek aan sociale 
steun. Omdat kinderen elkaar kunnen voeden in elkaars gedrag (bijvoorbeeld  meelachen, zielig doen, 
erbij staan,....), zijn kinderen gezamenlijk verantwoordelijk om een veilige sfeer te creëren. Alleen een 
pester of een gepest kind zien als het probleem, leidt niet tot een structurele oplossing. 
  
Soms verlangen ouders van een school dat “het kwaad” (= de pester) moet worden bestreden, en dat 
“het goede” moet worden beschermd. De school kiest er echter niet voor om kinderen te beoordelen 
als behorend bij “kwaad” of “goed”. Ieder mens maakt weleens fouten. De weg van de mens -en die 
van het kind in het bijzonder- gaat met vallen en opstaan. Kinderen hebben het recht daarin te worden 
begeleid en te worden opgevoed. In gesprek met kinderen (en ouders) wordt de voorwaarde 
gehanteerd dat binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving veel mag zolang je rekening houdt 
met elkaar. Jij hoeft je niet onveilig te voelen door het gedrag van de ander, en die ander hoeft zich 
niet onveilig te voelen door jouw gedrag. Kortom: je gedraagt je. Deze anderen zijn: 
1. Jouw klasgenoten en andere leerlingen op school; 
2. De leerkrachten, de directie, de ouders van andere kinderen; 
3. Jouw ouders, die trots op je kunnen zijn. Omdat jij iemand bent die is te vertrouwen. Als je iets 
vertelt, dan vertel je het hele verhaal en niet toevallig het belangrijkste stukje even niet; 
4. Mensen die op eenzelfde manier doen als jij, maar ook mensen die anders doen dan jij. 
  
De school neemt het overzicht van de smileys als uitgangspunt: “Het is prima dat jouw vrienden het 
leuk vinden wat jij bedenkt en doet, maar als de rest van de klas dat niet leuk vindt, evenals jouw juf of 
meester, (en jouw ouders als die erachter komen) dan gaan we dat niet doen op school.” Je blijft 
fatsoenlijk en je laat je niet bepalen door je uitdager(s): “Geef geen benzine aan vervelend lopende 
motortjes.” Mocht een leerling zich niet willen houden aan de eenvoudige afspraken zoals 
weergegeven in de smileys, dan wordt dat met de ouders van het betreffende kind besproken. In dit 
gesprek wordt ervan uitgegaan dat de ouders met de school willen meedenken om een oplossing te 
zoeken die goed is voor het eigen kind, andere kinderen, de leerkracht, de school en de buurt. 
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Trefwoord 
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode 
‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we 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. Tot en met februari 2019 zijn dat de volgende 
thema’s: 

- Dromen 
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de vraag hoe 
dromen de mens sterker kunnen maken. 
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja). 

- Meetellen 
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en over wie bijzonder in 
tel is. 
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2). 

- Leren 
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een 
voorwaarde voor een betere wereld. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. 
Naast kennis en vaardigheden gaat het meeste leren in het leven over het zijn: hoe je bent en hoe je 
doet. 
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de synagoge van 
Nazaret (Lucas 4). 

- Zien 
Inhoud: Over kijken en zien en over zien en er iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar 
kunnen omzien. 
Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marcus 1); Jezus loopt over het water (Marcus 6); Bartimeüs 
(Marcus 10; 46-52); Jezus vertelt verhalen (Matteüs 13 / Lucas 15). 
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