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Beste ouders, 
 
Ik ben nog maar enkele dagen terug van mijn verlof en de 
kerstvakantie staat al voor de deur. Wat een warm welkom 
afgelopen maandag 10 december, wat heerlijk om al die 
blije gezichten de school binnen te zien stappen. Het is fijn 
om weer aan het werk te zijn en onderdeel te zijn van 
deze prachtige school.  
 
Naast dat de collega’s zich de afgelopen maanden keihard 
hebben ingezet om de school verder te laten groeien en 
bloeien wil ik u als ouders ook bedanken. Laatst heeft een 
groep enthousiaste ouders hard gewerkt om onze school 
weer in de kerstsfeer te krijgen, wat is het mooi geworden! 
Daarnaast zijn er gedurende het jaar regelmatig 
activiteiten, de een wat leuker dan de ander, waar we uw 
hulp bij vragen. En vooral niet te vergeten onze “vaste 
krachten”: de klassenouders, de luizenmoeders, de 
oudervereniging en onze medezeggenschapsraad. Het is 
ontzettend fijn dat we iedere keer op u als ouder mogen 
rekenen! 
 
Vanaf de zomervakantie is er in onze school, maar ook in 
de rest van de Mikado, gewerkt aan het binnenklimaat. 
Volgens planning zouden de werkzaamheden in 
december afgerond zijn in het gebouw en zal alles volledig in gebruik worden genomen. 
In de kerstvakantie zal ons schoonmaakbedrijf een extra schoonmaak in de lokalen doen 
zodat we weer fris en fruitig kunnen starten in januari. Op de maandag na de kerstvakantie 
zullen de kinderen starten in de kring waarna de tafels/stoelen weer op hun plek gezet zullen 
worden.  
 
Tot slot, in het nieuwe kalenderjaar ga ik u in de nieuwsbrieven verder informeren over de 
initiatieven die in de eerste maanden van het schooljaar zijn gestart of verder zijn ontwikkeld. 
U kunt hierbij denken aan de gezonde school, werken met de methode vier keer wijzer, het 
ouderpanel, de TSO etc.  
 
Voor nu wens ik u allen hele fijne en gezellige feestdagen toe en hoop ik u morgen bij onze 
kerstviering te ontmoeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling-van Zijl 
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Van onze oudervereniging….. 
De laatste drukke week voor de Oudervereniging en dan op naar het volgende jaar! 
Annemiek van Hulzen is als nieuw OV lid al druk bij de kerstcommissie. Welkom! 
Namens de oudervereniging wensen wij iedereen fijne feestdagen en een goed 2019.   
 
JeugdSportPas blok 2 
De inschrijving voor blok 2 van de JeugdSportPas is geopend. Er is in deze periode weer 
een gevarieerd aanbod van sporten op het programma. Inschrijven kan tot enkele dagen 
voordat de training begint via onze nieuwe website: 
https://aalsmeer.inschrijventeamsportservice.nl 
 
Aanmelden verloopt per activiteit, je hoeft geen account aan te maken. 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 € 7,50 per sport (tenzij anders vermeld), hiervoor krijgen 
ze vier trainingen van een uur bij de vereniging. 
 

 
Gladheid schoolplein boven 
Koning winter neemt al aardig zijn plaats in Nederland in. De 
temperaturen dalen en dus hebben we te maken met 
gladheid en ijsvorming. Vanwege de veiligheid kan het 
daarom betekenen dat alle kinderen via de ingang beneden 
de school binnen komen. De hekken naar boven toe zullen 
dan dicht blijven. 
Ook wordt er een oplossing gezocht om tijdens de pauzes 
veilig buiten te kunnen spelen. Tot nadere order zullen de 
pauzes een andere invulling krijgen wanneer het glad is. 

 
Kanjertraining 
Leerkrachtgedrag  
 
Werken met een methodische aanpak voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling op school, vraagt de hele 
dag door om aanpassing in leerkrachtgedrag (en niet 
alleen tijdens een uur Kanjertraining.) Op De Brug worden 
de Kanjerafspraken en de Kanjertaal consequent 
gehanteerd. Wanneer kinderen ongewenst gedrag laten zien, wordt gevraagd naar hun 
intentie (‘Is het jouw bedoeling om…?’, ‘Is dit wat je wilt?’, ‘Hoe kun je het anders doen?’, 
‘Wat kun je doen om het weer goed te maken?’) Komt een kind niet tot oplossingen, dan 
geeft de leerkracht tips aan deze leerling. Opzettelijk gedrag vraagt om (opbouwende) 
correctie. Als er geen sprake is van opzet, vraagt het kind om begeleiding en sturing.  
 
Als positief gedrag van de leerkracht/opvoeder ziet de Kanjertraining de volgende zaken:  
De leerkracht/opvoeder: 
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● Durft vertrouwen te geven, heeft hoge verwachtingen van een kind; 
● Toont respect en begrip naar kinderen; 
● Durft naar eigen functioneren te kijken; 
● Is consequent met duidelijke regels en grenzen; 
● Corrigeert opbouwend en geeft tips; 
● Bevordert de zelfstandigheid; 
● Zorgt voor een rustige en veilige sfeer 
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