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Beste ouders, 
 
Nog steeds lijkt het er op dat de zomer nog niet is 
vertrokken. Heerlijk, het lekkere weer heeft een positieve 
uitwerking op de kinderen, het team en vast ook op u als 
ouders. Het past ook prima bij de sfeer die er in de school 
hangt; iedereen is lekker bezig en dat heeft u tijdens de 
inloop/kijkavond met eigen ogen kunnen aanschouwen. 
Achter de schermen zijn we bezig met het evalueren van 
de TSO, samen met ouders en het team. Wat gaat er 
goed, wat kan er anders/beter? Voor de kerstvakantie 
komen we daar zeker bij u op terug. Ook zullen we u dan 
het e.e.a. gaan meegeven over het beleid omtrent de gezonde school. 
Wat gaat er hier goed, kan er beter. Doel is om Pauline hierover te informeren zodat zij als 
ze terug is hier mee verder kan. 
Voor nu alvast een fijne herfstvakantie 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Edwin Borger 
 
 
Nieuws vanuit de interne begeleiding/ verrijking 
 
Verrijking 
We blijven verrijking bieden aan kinderen die dit nodig hebben. Dit doen we binnen de 
verschillende vakgebieden (bijvoorbeeld rekenen) en ook binnen de thema’s van 4xWijzer. 
Verrijking vormgegeven door de leerkrachten. Met als doel dat de leerlingen gedurende de 
hele week uitgedaagd worden en actief bezig zijn met leren en dus ook leren leren, leren 
plannen en organiseren. 
 
Daarnaast blijven er zeker momenten in het schooljaar dat een groep leerlingen (uit groep 4 
t/m 8) aan de slag gaat in het aparte lokaal, olv. Marieke Luijk (leerkracht verrijking en intern 
begeleider). Dit noemen we geen plusklas meer, in de loop van het schooljaar volgt er zeker 
een passende nieuwe naam! 
Ouders worden hiervan niet meer in een aparte mail op de hoogte gesteld. In gesprekken die 
u met de groepsleerkracht heeft, zal dit dan besproken worden. 
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Kinderen die het afgelopen schooljaar deelgenomen hebben aan de plusklas, gaan dit 
schooljaar in ieder geval meedraaien met de verrijkingsactiviteiten. En, gedurende de 
schoolweek, aan de slag met verrijkingswerk dat in hun map komt. 
 
Marieke is elke vrijdag ingeroosterd voor de verrijking (voor alle groepen van de Brug). In de 
onderbouw zal ze vooral aanwezig zijn in de groepen.  
 
Day a week school 
Wanneer ons verrijkingsaanbod niet voldoende blijkt…  
Dat kan. Een van de mogelijkheden is de Day-a-week school. 
Deze school biedt een dag per week onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen. Zij blinken 
uit in leerprestaties en denkstrategieën en hebben behoefte aan meer uitdaging dan het 
reguliere onderwijs hen kan bieden. Ook leerlingen van De Brug kunnen hiervoor aangemeld 
worden. De Day-a-week school werkt vanuit JongLeren, de stichting waar de Brug ook onder 
valt. In januari 2019 gaat deze school van start onder leiding gespecialiseerd team. 
Binnen groep 5, 6 en 7 gaan we na, of er een kind is (kinderen zijn) die hiervoor in 
aanmerking komt (komen). Dit traject wordt begeleid door het team van de Day-a-week 
school en Marieke Luijk. Ouders uit betreffende groepen hebben hierover al informatie 
ontvangen. 

 
Tussenevaluatie JOGG 
 
Na een kleine twee maanden onderweg te zijn als 
gezonde school in spé, merken wij dat dit met veel 
enthousiasme is opgepakt. Daar zijn wij natuurlijk erg 
blij mee. Er wordt goed water gedronken en ook de 
pauzehap is merkbaar gezonder op alle dagen. 
 

Ook erg leuk te zien dat de traktaties ons vitaminepeil heerlijk omhoog brengen. 
Van enkele ouders kwam wel de opmerking dat de bidons, qua hygiëne, wel wat vaker mee 
naar huis zouden mogen. Daarom willen wij de volgende afspraak hanteren: 
Als een kind op zijn tafel water wil hebben dan mag dat alleen in een bidon. De bidon is 
namelijk gebruiksvriendelijker(qua morsen en omvallen op een tafel vol met boeken en 
schriften…) dan andere varianten. Deze bidon mag elke dag mee naar huis.  
 
Voor het tienuurtje zijn de kinderen vrij in welke beker of dopper zij meenemen, maar bij 
voorkeur alleen gevuld met water (met een smaakje dmv 
verse kruiden/groenten/fruit). Binnen het team hebben wij 
tevens een commissie beweegplein geformeerd, die zich 
bezighoudt met het vormgeven van de activiteiten en 
indeling tijdens de pauzes. Alles gericht dat bewegen 
gezond is en tot betere prestaties(en vrolijkere kinderen) zal 
gaan leiden. Hierover zult u, t.z.t. meer lezen in de 
nieuwsbrief. 
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Kanjertraining  
Kindgesprekken  
 
Op De Brug worden regelmatig kindgesprekken gevoerd  door de Kanjercoördinator. Het 
uitgangspunt van handelingsgericht werken, is kijken naar de behoeftes van kinderen en 
daarop inspelen: kinderen kunnen meestal zelf goed aangeven wat ze willen leren en hoe ze 
denken dat dit hen gaat lukken. Door een kind hiervoor (mede)verantwoordelijk te maken, 
krijgt het meer grip op het eigen leerproces. Hiermee wordt de motivatie en de kans van 
slagen vergroot.  
 
In het kindgesprek ligt de focus op de vraag wat het kind nodig heeft en wat belemmerende 
en stimulerende factoren zijn. Het is de taak van leerkrachten kinderen serieus te nemen, te 
luisteren naar hun mening/beleving en er vervolgens iets mee te doen om hun situatie te 
verbeteren. Op een oplossingsgerichte wijze wordt een gesprek met kinderen aangegaan 
over wat goed of minder goed gaat in de klas. Met een kind wordt in gesprek gegaan over de 
eigen ontwikkeling. Niet alleen over de cognitieve ontwikkeling, maar ook over het 
welbevinden van een kind. 
  
Jonge kinderen vinden het soms nog lastig om onder woorden te brengen wat zij nodig 
hebben, wat hun behoeften zijn. Het is daarnaast belangrijk te realiseren dat een 
kindgesprek een momentopname is. Sommige kinderen moeten gestimuleerd worden in het 
geven van hun mening. Bij kindgesprekken wordt hier rekening mee gehouden door goed te 
luisteren, dóór te vragen en niet steeds zelf aan het woord te zijn als leerkracht. Aandachtig 
luisteren is een eenvoudig, maar zeer overtuigend instrument om kinderen in hun kracht te 
zetten. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen kindgesprekken waarderen omdat er tijd en 
aandacht aan hen wordt besteed en er serieus naar hen geluisterd wordt.  
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