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Agenda 
 
 
Woensdag 15 maart 2017  - Leerlingen vrij, leerkrachten kijken bij andere  
                                                                                 scholen 
Donderdag 16 maart 2017  - Kijkavond Techniekproject, 18.30-19.30 uur 
Zondag 2 april 2017  - Kerkdienst Open Hof Kerk, aanvang 15.00 u. 
Maandag 3 t/m vrijdag 7 april 2017  - Feestweek 100-jarig bestaan PCBS De Brug 
Donderdag 6 april 2017  - Schoolreis groep 1 t/m 8 
Donderdag 13 april 2017  - Paaslunch, continurooster tot 14.00 uur 
Vrijdag 14 april 2017  - Studiedag leerkrachten, leerlingen vrij 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief nr. 8 verschijnt op donderdag 30 maart 2017 
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Algemeen  
 
Beste ouders,  
 
Na een fijne krokusvakantie hebben we ons als team op maandag 27 februari verdiept in ICT-
programma's die onze eigen vaardigheden maar ook die van de kinderen vergroten. Heeft u uw 
kinderen al horen praten over Kahoot! of SOLE's? De collega's hebben verschillende 
programma's in de klas al gebruikt en we zien mede door deze toepassingen dat we hier de 
betrokkenheid van leerlingen mee kunnen vergroten. We weten inmiddels dat ICT ook in de 
toekomst in veel beroepen een belangrijke rol blijft of gaat spelen, we willen in ons onderwijs 
kinderen daar zo goed mogelijk op voorbereiden.  
 

Tevredenheidspeiling 
De Brug vindt het belangrijk om feedback te krijgen van betrokkenen bij de school. Daarom 
organiseren wij geregeld tevredenheidspeilingen. We vragen dan - aan onze leerlingen in groep 
6, 7 en 8, aan u als ouder en aan onze teamleden-  hoe tevreden een ieder is over ons onderwijs, 
waar zij blij mee zijn en waar zij kansen voor verbetering zien.  
 
In april 2017 zult u via de mail worden benaderd met het verzoek om een 
oudertevredenheidspeiling in te vullen. De mail heeft als onderwerp ‘Nieuwe Integraal-vragenlijst 
beschikbaar’. De vragenlijst opent zich na het klikken op de link in de mail. Het invullen zal 
ongeveer 15 minuten van uw tijd nemen. U kunt de vragenlijst invullen via een computer, tablet of 
smartphone.  
 
In dezelfde maand zullen leerlingen uit groep 6 tot en met 8 en teamleden op school een 
vragenlijst invullen. De resultaten zullen na de meivakantie worden bekeken en uiterlijk eind mei 
stellen wij u op de hoogte van de uitslagen en eventuele vervolgacties die daarop gaan volgen.   
 
 

Inschrijving hulpouders feestweek 
De inschrijving voor de hulpouders in de feestweek sluit 12 maart a.s. U krijgt daarna van de 
oudervereniging bericht over uw inschrijving. 
 
 

Continu rooster vrijdag 7 april 
Op vrijdag 7 april hebben de groepen 5,6,7 en 8 een continurooster. Alle kinderen blijven dan 
over en gaan vervolgens om 14.00 uur uit school. De groepen 1,2,3 en 4 hebben gewoon tot 
12.00 uur les. 
Dit hebben we zo ingepland i.v.m. de lange schooldag op donderdag en de voorbereidingen die 
we deze middag willen treffen voor het feest diezelfde avond in The Beach. 
 
 

Techniekweek 
Afgelopen maandag zijn alle groepen gestart met de techniekweek, het thema dit schooljaar is 
transport. We nodigen u van harte uit om aankomende donderdagavond 16 maart het gemaakte 
werk te komen bekijken in de klassen. De kijkavond is van 18.30-19.30 uur.  
 
Onderstaand een klein overzicht van wat er in de groepen gebeurd op gebied van techniek: 
-  De kleuters van groep 1/2a maken voor de techniek week een pneumatische wagon. Niet alleen 
het uitspreken van het woord is lastig, maar ook het maken van de wagon is een hele uitdaging.  
- Ook in de andere kleutergroep, groep 1/2b, wordt er volop technisch gewerkt. Het onderwerp 
transport is terug te zien in alle werkjes die geknipt, geplakt en gevouwen worden deze week.  
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- In groep 3 bekijken kinderen hoe wielen draaien/werken onder een fiets of auto. 

 
- Een eigen hefboom maken, hoe zit een molen nu precies in elkaar en hoe werkt een trein 
eigenlijk? Dit zijn de vragen waar groep 4 zich onder andere in verdiept.  
- Weet u waarom zware schepen blijven drijven en niet zinken? Groep 5 heeft het onderzocht en 
het antwoord gevonden. 
- In groep 6 onderzoeken ze het transport over de weg, de klas wordt omgetoverd tot een 
wegennet met verkeersborden zodat iedereen weet hoe je veilig door de klas kunt transporteren.  
- In groep 7 is onderzoek gedaan naar vliegen en vliegtuigen, ze hebben bijvoorbeeld in kaart 
gebracht hoeveel keer de kinderen in de groep gevlogen hebben. 
- Hoe ziet het transport van de toekomst eruit, groep 8 zocht het uit! 
- Tot slot heeft de plusklas zicht verdiept in programmeren, het bewegen van beelden is daarbij 
het hoofdonderwerp. 
 
Kortom genoeg om te komen bekijken op onze kijkavond! Ik hoop u deze avond te mogen 
ontmoeten.   
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling-van Zijl 
 

Baby- en peuteropvang tijdens schoolkerkdienst 
Zondag 2 april is de schoolkerkdienst in de Open Hof Kerk in Aalsmeer. Deze dienst wordt 
georganiseerd door leerkrachten, ouders en leerlingen van De Brug. 
De aanvangstijd is 15.00 uur. U bent van harte welkom! 
 
Mocht u deze zondag gebruik willen maken van de opvang voor broertjes en zusjes in de leeftijd 
van 0 tot 4 jaar, dan verzoeken wij u vóór 20 maart een mailtje te sturen naar Jacqueline Colijn 
(moeder van Jason, groep 6 en Sarah, groep 2). 
 
E-mailadres: www.jacquelinecolijn@hotmail.com 
 

                      
 
                                 Wij hopen u/jullie 2 april te ontmoeten! 
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VVN Verkeersouder worden? 

 

Jouw kind elke dag weer veilig thuis. Wie wil dat nou niet? Vind je het leuk om je hiervoor in te 
zetten en iets te betekenen voor alle leerlingen bij jou op school? Dan is VVN Verkeersouder 
worden iets voor jou! Leuke, praktische activiteiten organiseren om kinderen beter op weg te 
helpen in het verkeer. 

Als Verkeersouder bij Veilig Verkeer Nederland lever je een enorme bijdrage aan de 
verkeersveiligheid. 

Je maakt samen met andere verkeersouders, de schooldirectie en eventueel de ouderraad 
plannen voor een verkeersveilige schoolomgeving en voor goed verkeersonderwijs. Hoe je dat 
precies doet, vul je grotendeels zelf in. Misschien vind je het leuk om te assisteren bij de 
praktische verkeerslessen. Misschien zet je je onderhandeltalent in om verkeersonveilige 
situaties rondom de school te verbeteren. Wat je talenten ook zijn, er is altijd een activiteit die 
aansluit op jouw voorkeuren. 

Je krijgt: 

 Exclusieve informatie en handleidingen via het online Verkeersouderplein. 
 Gratis deelname aan workshops voor VVN Verkeersouders in jouw regio 
 Pakketten met materialen voor projecten en acties 
 Inhoudelijk advies en ondersteuning bij de uitvoering van uw activiteiten 
 Hulp bij subsidieaanvragen bij uw provincie of gemeente 
 Facebookgroep voor VVN Verkeersouders waar je ideeën en ervaringen kunt delen 

Voor meer informatie kunt u de website van Veilig Verkeer Nederland bezoeken; 
https://vvn.nl/vrijwilligers/verkeersouders 

Ziet u het zitten om actief te zijn als verkeersouder op De Brug? Heeft u één of meerdere 
kinderen die (het liefst) in groep 1 t/m 6 zit(ten)? U kunt zich dan aanmelden bij Natasja van 
Essen (leerkracht groep 5) of de directeur Pauline Hesseling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://vvn.allsolutions.nl/
https://vvn.nl/vrijwilligers/verkeersouders
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Nieuwe leerlingen  
 
Een hartelijk welkom voor:  
 

 Feline van ’t Hoog, Esmee Szlezinger en Tess Szlezinger in groep 1/2B 

 
 
Jarigen 
 
In de maand maart zijn de felicitaties voor: 

 Mees Norel en Lotte Kriebel in groep 3 

 Sanna Brockhoff en Megan van Bakel in groep 4 

 Michelle Nederveld, David van Aanholt en Marciano Verzijden in groep 5 

 Ayanna Hardjoprajitno, Lisa Braspennincx, Ties Heringa en Romy Loerakker in groep 7 

 Fleur Vergne in groep 8 
 

 

 
Allemaal (nog) Hartelijk Gefeliciteerd. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Het team 
 

 
 
Contacten 

 
Directie:  directie.brug@jl.nu 
 
Oudervereniging: ov.brug@jl.nu 
 
MR:   mr.brug@jl.nu 
 
TSO:   tsodebrug@solidoe.nl 
 
 
Deze adressen kunt u eveneens direct aanklikken vanaf onze website. 
U vindt ze onder de knop ‘Contact’ bij ‘E-mail’. 
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