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Beste ouders, 
 
We zijn alweer in de derde schoolweek van het nieuwe 
kalenderjaar en het is echt winter! Vorige keer meldde we 
u al dat als de trappen of het bovenplein glad zijn, we de 
leerlingen van groep 4 t/m 8 zullen vragen om via de 
ingang bij de kleutergroepen de school binnen te komen, 
dit i.v.m. de veiligheid.  
 
In de afgelopen twee weken hebben we met het team 
twee scholingen gevolgd. De eerste scholing was op 
gebied van de methode vierkeerwijzer, waarin we ons 
verder hebben ontwikkeld in het opzetten van de 
themamuur in de groepen. Deze muur wordt gedurende 
het thema gevuld met informatie, woorden, plaatjes, 
vragen en antwoorden van de leerlingen. In maart starten 
we met de thema’s die we op deze studiedag hebben 
voorbereid en kunt u het een en ander terug zien in de 
groepen.  
 
Ook hebben we scholing gevolgd op gebied van 
referentieniveaus. Het referentieniveau geeft aan welke 
stof een kind moet beheersen in elke fase van zijn 
schoolloopbaan. En met schoolloopbaan bedoelen we ook 
het voorgezet onderwijs en vervolgonderwijs. Het geeft 
ons inzicht in de stof die we onze kinderen bieden en of 
we aansluiten op de uitstroom naar het voortgezet 
onderwijs. Een interessante middag waar we ons de komende tijd zeker verder in zullen 
verdiepen.  
 
Op gebied van de TSO ben ik in gesprek met het team en Solidoe om afspraken op elkaar af 
te stemmen en in een beleidsstuk te plaatsen. Er heeft een panelgesprek met ouders en 
Edwin Borger plaatsgevonden waarin ook bruikbare informatie naar boven kwam. Dit alles 
zullen we gebruiken om u wat meer informatie te geven over hoe de TSO er voor uw kind 
dagelijks uit ziet.  
 
De komende tijd staan er een aantal momenten gepland waarop we u graag zien. Allereerst 
vinden morgen de open ouderlessen van de Kanjertraining plaats in de klas van uw kind. En 
volgende week woensdag is het Brug-got-talent podium in de speelzaal waarin onze 
kinderen hun talent mogen showen! Mooie momenten om ons onderwijs en talent met u als 
ouder te delen.  
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Op woensdag 6 februari vindt de eerst open dag van dit 
schooljaar plaats voor kinderen en ouders die op zoek zijn naar 
een eerste school of een andere school voor hun kind. Ouders 
en kinderen kunnen vrijblijvend een kijkje nemen in de school 
en wanneer dit wenselijk is een vervolggesprek met mij 
plannen. Mocht u een ouder met jonge kinderen kennen of 
ouders die op zoek zijn naar een andere school dan kunt u ze 
uiteraard informeren over deze open dag.  
We merken dat het aantal inschrijvingen aantrekt en de school 
positief genoemd wordt in de wijk, zowel door nieuwe ouders 
als ouders van andere scholen. Ik ben ervan overtuigd dat we 
goed onderwijs bieden en dat kinderen hier in een fijne 
omgeving en sfeer les krijgen. Gelukkig begint dit nu in de wijk 
steeds meer duidelijk te worden en dat is mede dankzij jullie 
positieve verhalen en reacties op wat wij doen bij De Brug. Ik 
hoop dan ook dat u dit blijft doen en onze facebookpagina met 
flyer over de open dag allemaal massaal deelt! 
 
Tot slot staat op 15 maart a.s. een landelijke staking in het onderwijs gepland. Op dit 
moment ben ik aan het inventariseren hoe groot de stakingsbereidheid is binnen ons team. 
Wanneer duidelijk is of de school open blijft of dicht gaat op deze stakingsdag zal ik u 
hierover uiteraard zo snel als mogelijk informeren.  
 
Voor nu wens ik u een fijne winterse week! 
Groet, 
 
Pauline Hesseling-van Zijl 
 
 
 
Van onze oudervereniging….. 
Het nieuwe jaar is alweer poosje van start.. 
Ende oudervereniging is alweer druk bezig met organiseren van activiteiten. 
Onze nieuwste lid Manon den Otter-de Groot is al begonnen. Welkom! 
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Open ouderlessen Kanjertraining 23 januari 2019 
 
In alle groepen op school worden de lessen van Kanjertraining gegeven, worden 
Kanjeroefeningen gedaan en wordt de Kanjertaal gesproken. Omdat De Brug een 
Kanjerschool is, geven we u in elke Nieuwsbrief informatie over de ideeën achter de 
Kanjertraining en laten we u weten wat de kinderen leren. Nog beter dan erover te lezen, is 
om de Kanjertraining zelf te ervaren! We nodigen u daarom uit om op woensdag 23 januari 
2019 mee te doen met een Kanjerles in de groep van uw kind(eren). U kunt zich nog 
inschrijven via de Parro-app.  
 
We hopen u woensdag te ontmoeten! 
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Zit uw kind niet lekker in zijn / haar vel? 
  Assertiviteitstraining / sociale vaardigheden 

in groepsverband voor kinderen en hun ouders samen 
         Najaar 2019 Haarlemmermeer 

De Ouder-Kind training van de Kanjertraining is onder meer bedoeld voor kinderen die: 
 
-       het gevoel hebben er niet bij te horen 
-       onzeker of verlegen zijn 
-       overheersend zijn, de baas spelen 
-       anderen uitlachen 
-       niets serieus nemen, overal een grap van maken 
-       somber zijn 
-       woedeaanvallen hebben 
-       pesten of gepest worden 
-       gesloten zijn 
-       zich moeilijk kunnen concentreren 
-       zich eenzaam voelen 
-       moeilijk aansluiting kunnen vinden bij anderen 
-       faalangst hebben 

 
Wat is de Kanjertraining? 
De Kanjertraining is een bewezen effectieve weerbaarheidstraining*  en wordt gegeven aan 
kinderen in verschillende leeftijdsgroepen van 5-16 jaar. De training bestaat uit 10 lessen 
van anderhalf uur, eens in de 14 dagen met kinderen en (een van ) hun ouders.   De ouders 
kunnen elkaar afwisselen, deelname van één ouder is voldoende, twee zijn altijd welkom. 
 
Doel 
Doel van de training is dat kinderen positief over zichzelf en anderen gaan denken, zicht 
krijgen op hun eigen gedrag en de effecten daarvan op anderen, hun zelfvertrouwen 
vergroten, meer grip krijgen op lastige sociale situaties en minder last hebben van stress in 
de omgang met anderen. 
 
Werkwijze  
Er gaat altijd een intakegesprek vooraf aan de Kanjertraining. We vragen de ouders, het kind 
(vanaf 8 jaar) en de leerkracht om vooraf een gedragsvragenlijst in te vullen. Op verzoek van 
de ouders kan ook de leerkracht van het kind bij het traject betrokken worden. 
Tijdens de lessen wordt er gewerkt met twee trainers, orthopedagogen. We doen het eerste 
half uur oefeningen in spelvorm met ouders en kinderen samen. Daarna gaan de kinderen 
met de kindertrainer drie kwartier naar het speellokaal. In de training wordt met 
verschillende therapeutische spelmethoden gewerkt zoals fysieke oefeningen, rollenspel, 
muziek,  tekenen,  kringgesprekken en een verhaal. 
De ouders gaan met de ouderbegeleider mee en  ontvangen achtergrondinformatie en tips. 
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Het laatste kwartier komen we weer allemaal bij elkaar en laten de kinderen aan de ouders 
zien wat ze geleerd hebben. Ouders en kinderen krijgen doe-opdrachten mee als huiswerk. 
De kinderen krijgen een werkboek of werkbladen, en ouders krijgen na elke les hand-outs. 
 
 
Onderwerpen die aan bod komen in de training: 

·         jezelf voorstellen 
·         complimenten geven en ontvangen 
·         praten over je gevoelens 
·         grenzen stellen, nee zeggen, omgaan met pestgedrag 
·         belangstelling tonen, vragen stellen, vriendschap 
·         gespreksvoering 
·         kritiek geven en ontvangen 
·         onderhandelen 
 

Start Kanjertrainingen: Hoofddorp (Floriande) is op woensdag 30 januari 2019 
-       voor 5-7 jarigen op woensdag van 13.30-15.00 uur 
-       voor 8-11 jarigen op woensdag van 16.00-17.30 uur 

De training wordt eens in de 14 dagen gehouden, niet in schoolvakanties. 
Kijk voor data en locatie op onze website.  
Kosten € 490,- incl. € 90,- voor het intakegesprek.  
Vergoeding Een aantal ziektekostenverzekeringen vergoedt de training (zie 
website).  Betaalregelingen per maand zijn bespreekbaar. Ook ouders die gemotiveerd 
zijn om de training te volgen, maar niet financieel draagkrachtig genoeg zijn de kosten te 
betalen, kunnen mij een bericht sturen.  

 
Ook individuele sessies met kinderen en ouders, gezinssessies, coaching gesprekken met 
kind en leerkracht, observaties in de klas en maatwerktrajecten zijn mogelijk. 
 

Aanmelding via de website   

www.kanjertraininghaarlem.nl 
  
*Effectiviteit   De Kanjertraining is bewezen effectief bij de preventie en behandeling van sociaal-emotionele 
problemen van kinderen, en heeft daarvoor in 2015 de hoogste erkenning ontvangen van het Nederlands 
Jeugdinstituut (NjI) mede op basis van het proefschrift (Effects of Toppertraining”) van Lilian Vliek (UU, 
2015). 
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