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Beste ouders, 
 
De zon blijft schijnen en de herfst is in aankomst. Dat 
betekent dat we op school weer veel leuke en leerzame 
activiteiten gaan zien en beleven. De Kinderboekenweek 
komt er aan, we gaan ook al weer richting de feesten in 
november en ‘tussendoor’ wordt er natuurlijk ook gewerkt. 
De kinderen doen allemaal erg hun best, u zult dat 
vanavond tijdens de informatieavond vast gaan horen. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Edwin Borger 
 
 
 
 

 

Parro 
  
Voor communicatie vanuit school maken we vanaf donderdag 27 september gebruik van 
Parro oudercommunicatie.  
Via deze handige app kan de leerkracht korte berichten sturen naar de ouders van de 
leerlingen die in deze groep zitten.  
Onze berichten komen direct bij u aan én dit voorkomt losse berichtjes of briefjes.  
Met Parro blijft u altijd en overal op de hoogte van zowel de leuke als belangrijke 
schoolzaken! 
Heeft u geen mobiel of wilt u de app niet installeren? U krijgt de berichten ook via de mail en 
kunt dan via uw webbrowser aan alle communicatie meedoen. 
 

www.parro.com 

 

Zoek op ‘Parro’ in: 
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http://www.parro.com/


Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com. 

 

  
  
Kleur- knutselwedstrijd  
Naar het circus tijdens de Kinderboekenweek met familie en / of vrienden. Doe mee aan de 
kleur- knutselwedstrijd en maak kans op een leuke prijs: 
·         4 vrijkaarten voor de première circusvoorstelling van circus Renz 
·         woensdag 4 oktober 
·         17.00 uur in Uithoorn 
Vrijdag worden er op school kleur- knutselplaten uitgedeeld, maandag mogen de 
kunstwerken weer mee naar school genomen worden. 
Uit de inzendingen wordt een winnaar getrokken en de kunstwerken worden in gang boven 
en beneden opgehangen! 
 
Aanbod typecursus 
 
Als school werken we met de typetuin  (https://www.typetuin.nl/). In het voorjaar van 2019 
start er een cursus voor groep 6. Onder schooltijd en begeleid door een docent van de 
typetuin, op kosten van ouders (dus alleen wanneer ouders ervoor kiezen, het is niet 
verplicht natuurlijk).  
Overige informatie ontvangen ouders van groep 6 in november 2018.  
 
Om de komende typecursus nog beter aan te laten sluiten bij de kinderen, vragen we om 
een terugkoppeling! Dus heeft uw kind de typecursus gevolgd afgelopen schooljaar, dan 
vernemen we graag hoe u en uw kind het leren typen heeft ervaren. Heeft uw kind het 
diploma behaald? Wat verliep goed en wat verliep minder? Uw reactie graag mailen naar: 
marieke.luijk@jl.nu 
 
Zoals u weet, zijn er meerdere aanbieders. Bijvoorbeeld LOI typen. Op de gang bij de 
groepen 6, 7 en 8 vindt u meer informatie.  
 
Trefwoord 
 
Voor de levensbeschouwelijke vorming 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 aan de orde. 
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In de eerste aflevering van maandag 3 september tot en met vrijdag 9 november 2018 zijn 
dat de volgende thema’s: 
 *Startweek (week 34, 35 en 36) 
Inhoud: Opstarten van het nieuwe schooljaar. 
Bijbel: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13). 
 *Ontwerpen (week 35 en 36) 
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de 
mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen. 
Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1). 
 *Presteren (week 37 t/m 39) 
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe presteren kan 
bijdragen aan het geluk van mensen. 
Bijbel: De wijsheid van koning Salomo (1 Koningen 3; 1 Koningen 5 t/m 6; 1 Koningen 10). 
 *Pakken (week 40 en 41) 
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt. 
Bijbel: Koning Achab en de wijngaard van Nabot (1 Koningen 21). 
 *Verfraaien (week 42 t/m 45) 
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en 
over genieten van schoonheid. 
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5). 
 
Kanjertraining: Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect 
 
Als erkende Kanjerschool zijn we ook dit schooljaar in de eerste week weer gestart met de 
startweek van de Kanjertraining. De Kanjer startweek stond in alle groepen in het teken van 
Kanjerafspraken en vertrouwensoefeningen. De week bevatte basiselementen van de 
Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament werd gelegd om het vervolg van de lessen 
op voort te bouwen. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in 
groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van 
sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.  
  
De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in 
de klas goed te houden of te verbeteren. Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op 
een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Wezenlijke gedragsveranderingen binnen 
groepen zijn niet zomaar in een jaar bereikt. Daarvoor is een traject van meerdere jaren 
nodig. Indien de training goed gegeven wordt door ervaren mensen, blijkt de training op 
korte termijn effectief. Kinderen laten een afname zien van probleemgedrag en depressieve 
gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering in klassen met veel 
problemen. Wordt de training uitgevoerd door minder ervaren mensen, zoals leerkrachten 
die zich de lessenreeks en de Kanjertaal nog eigen moet maken, dan zijn in de beginfase 
geen duidelijke positieve effecten gevonden. Wel blijkt dat pesten afneemt in klassen met 
veel conflicten. 
  
Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te 
handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is 
interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. 
Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, onverschilligheid of cynisme op problemen 
die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen 
waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.  
 

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

 


