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Agenda 
 
 
Dinsdag 15 november 2016   - Kanjercursus ouders 19.30-22.00 uur 
Maandag 5 december 2016   - Sint op De Brug, continurooster tot 14.00 uur 
Woensdag 21 december 2016   - Kerstviering op school 
Vr. 23 dec. 2016 t/m vr. 6 jan. 2017 - Kerstvakantie 
Maandag 9 januari 2017    - 1e schooldag 2017 
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Algemeen   
Vlak voor de zomervakantie hebben wij aan alle ouders een brief gemaild over de gevaarlijke 
situaties die zich voordeden op de 1e en 2e etage van De Mikado. En of kinderen nu stunts 
uithalen of gewoon aan het spelen zijn; het is nooit toegestaan om buiten schooltijd op de 1e en 2e 
verdieping te komen.  
Na het verschijnen van deze brief zijn er meer meldingen bij de politie binnen gekomen dan 
normaal en de politie heeft daar goed op kunnen inspelen. Wij willen u graag bedanken voor uw 
alertheid. Onder andere hierdoor is het aantal kinderen dat op de 1e en 2e etage wordt 
aangetroffen sterk gedaald en daar zijn we erg blij mee. Het voorkomt overlast voor de buurt en 
belangrijker nog gebroken ledematen of nog erger voor de kinderen.  
 
 

Leesmonitor en leescoördinatoren 
Als school hechten we veel belang aan de taalontwikkeling van onze kinderen. Een onderdeel 
daarvan is het lezen. Daarom doen we mee aan een onderzoek van de bibliotheek. Over deze 
monitor vindt u meer informatie in de bijlage van deze nieuwsbrief. 
Op school hebben we 2 leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben als leescoördinatoren juf 
Hanneke van der Zwaag en juf Monique de Vries. Zij hebben hiervoor een leesplan voor De Brug 
opgesteld. 
 
 

Juf Nathalie met zwangerschapsverlof  
Vanaf maandag 21 november gaat juf Nathalie met zwangerschapsverlof. Voor de vervanging 
van juf Nathalie hebben we 2 vervangsters gevonden. Juf Cindy Keessen gaat de taken van juf 
Nathalie op de maandag en dinsdag overnemen. Juf Marieke Luijk gaat op woensdag in groep 8 
lesgeven en op donderdag en vrijdag de plusklas en de overige leerlingen van juf Nathalie 
begeleiden. 
 
 

Ziekte juf Monique 
Sinds enkele weken is juf Monique ziek. Zij heeft van de huisarts het advies gekregen om een 
aantal weken rustig aan te doen. Zij heeft in het ziekenhuis afspraken gemaakt voor onderzoeken.  
In groep 5 wordt op dit moment de vervanging ingevuld door juf Ingrid Treffers; voor groep 7 is juf 
Patricia Turlings tot de kerstvakantie ingeroosterd. 
Door de nieuwe wet WWZ is het voor ons erg moeilijk om vervanging te vinden. Waarschijnlijk 
heeft u hier via het nieuws al meer van gehoord. Op het NOS-journaal is dit ook al een item 
geweest. Helaas laat de staatssecretaris Sander Dekker op dit moment niet zien dat hij begrip 
heeft voor de problematiek op de scholen die door deze nieuwe wetgeving is ontstaan. 
 
 

Audit op De Brug 
Afgelopen dinsdag zijn op de school 3 auditoren van stichting Jongleren geweest. Daar wij een 
lerende organisatie zijn is het goed om eens door anderen naar het onderwijsleerproces van onze 
school te kijken. Van de feedback die wij van hen krijgen kunnen wij (het team) weer met elkaar in 
gesprek gegaan. 

 
 
Sintviering 
Er volgt een informatiebrief op dinsdag 15 november a.s. 
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Jubileum school 
Vandaag hebben alle kinderen de flyer "Feestweek 100-jarig bestaan" meegekregen. De 
oudervereniging heeft met een groep leerkrachten een prachtig plan vol ideeën gemaakt. De 
feestelijkheden spatten eraf. Dit kan natuurlijk niet alleen van de oudercontributie betaald worden. 
Om de activiteiten voor de feestweek mogelijk te maken wordt o.a. een sponsorloop 
georganiseerd. Ook het formulier voor de sponsorloop hebben de leerlingen bijgevoegd bij de 
flyer meegekregen. Laten we er met z'n allen een geweldige feestweek van gaan maken. Vele 
handen zijn nodig; de oudervereniging kan het niet alleen! 
 
 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 2 
Aan de ouders/verzorgers, 
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding 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, de samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk 
thema in een bepaalde periode actueel is. In de tweede aflevering van 14 november 2016 tot en 
met 10 februari 2017 zijn dat de volgende thema’s: 
 
 Verbinden (week 46 t/m 48) 
Inhoud: Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en over 
broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers. 
Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37); Jozef, Potifar en de farao (Genesis 39 t/m 41); Het 
weerzien van de broers (Genesis 44 en 45).  
 
 Kinderen van goede wil (week 49 t/m 51; kerstthema) 
Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen te vieren verdwenen is. 
Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven van mensen.  
Bijbel: Johannes’ geboorte (Lucas 1); De aankondiging en geboorte van Jezus; De boodschap 
van de engelen aan de herders (Lucas 2). 
 
 Een goed begin… (week 2 en 3) 
Inhoud: Over de waarde van een goed begin en wat het betekent voor mensen om ergens 
opnieuw aan te beginnen.  
Bijbel: Jezus in de tempel (Lucas 2); Jezus’ doop door Johannes (Johannes 1); Jezus kiest 
leerlingen (Lucas 5). 
 
 Waar ben je mee bezig? (week 4 t/m 6) 
Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat 
mensen doen. 
Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in de akker 
en de parel van de koopman (Matteüs 13). 
 
 
In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema ‘Waar ben je mee bezig?’ (23 januari t/m 
10 februari). 
 
Met de spelcomputer op schoot of met een boek op de bank. Ravotten in de tuin en hollen op het 
veld. Kinderen zijn graag en veel bezig, en zeggen zelden dat ze het druk hebben. Dat zeggen 
volwassenen wel: druk met werken, met sporten, met twitteren, whatsappen en mailen. Bloggers 
en vloggers laten ons zelfs van minuut tot minuut weten waar ze mee bezig zijn. 
 
Een van de Bijbelverhalen in dit thema vertelt over Marta die zich het vuur uit de sloffen rent om 
haar gasten te bedienen. Ondertussen zit haar zus Maria op haar gemak te luisteren naar Jezus 
die met enkele vrienden bij de twee zussen op bezoek is. Als Marta haar zus Maria verwijt dat ze 
zit te niksen, kiest Jezus partij: voor Maria!  
Actief zijn is prima, maar er moet ook af en toe een pauze zijn. Om even niets te doen en je af te 
vragen: waar zijn we allemaal mee bezig en draagt het bij aan het geluk van onszelf en anderen?  
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Dat doen we in dit thema: goed om ons heen kijken, mensen bezig zien en er vragen bij stellen. 
Wat is de bedoeling van al dat whatsappen? Waarom laat iemand zich tatoeëren? Waarom is het 
leuk om een dans zo mooi mogelijk te doen? Wat is de zin van bungeejumpen? En is 
bellenblazen zinloos?  
Net als in het Bijbelverhaal proberen we te ontdekken of en hoe al dat doen bijdraagt aan ons 
levensgeluk. En dan zijn we ‘goed bezig’. 
 
Uw team  
 

 
Nieuwe leerlingen 
Een hartelijk welkom voor: 
 

 Kris Tabeling in groep 1/2B 

 
 
Jarigen 
In de maand november zijn de felicitaties voor: 

 Thom Jongkind in groep 1/2A 

 Jim Mennens in groep 3 

 Francesca Casto, Kirsten van den Brink, Britt van Schie, Sam Stokkel en Dalila 
Azzalioui in groep 4 

 Maarten Hulleman en Thomas van Willegen in groep 5 

 Livia Schilling en Julian Kriebel in groep 6 

 Sarah Wisse en Jada Mennens in groep 7 

 Jada Mennens, Dione Verbeek en Isa Stokkel in groep 8 

 Juf Bo 
 

 

 

 
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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Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun woordenschat uit met 1.000  
nieuwe woorden per jaar. 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw 
kind.  
Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*. 
 
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school? 
 Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.  
 Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in. 
 
In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we: 
 het leen- en leesgedrag van leerlingen 
 de leesmotivatie van leerlingen 
 de informatievaardigheden van leerlingen  
 
Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen 
worden niet zichtbaar. De namen en geboortedata worden na verwerking verwijderd uit de 
database, deze worden alleen ingevuld om verdubbelingen te voorkomen. De privacy van uw 
kind is dan ook gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind 
aan de Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit voor donderdag 17 november 2016 
melden aan  hanneke.vanderzwaag@jl.nu 
 
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd 
worden in een leesplan- en mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en 
verbetering van het dagelijks vrij lezen, voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende 
meting van de monitor zal blijken wat de aanpak heeft opgeleverd en welke andere 
ontwikkelingen mogelijk om actie vragen.  
 
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel 
lezen hoger scoren op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te 
stimuleren. Door de monitor kunnen we dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij 
aandacht aan informatievaardigheden op school, want veel scholieren hebben problemen bij 
het zoeken, beoordelen en bewerken van (digitale) informatie.  
 
Meer informatie over de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl.  
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team De Brug 
 
 De monitor is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van Stichting Lezen en  

de Koninklijke Bibliotheek binnen het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. 

  

http://www.debibliotheekopschool.nl/
http://www.lezen.nl/
https://www.kb.nl/
http://www.kunstvanlezen.nl/

