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PCBS De Brug     Catharina-Amalialaan 66d      1432 JT Aalsmeer       tel. 0297-341887 

 
e-mail: directie.brug@jl.nu 
 
onze schoolkalender vindt u op: www.pcbs-brug.nl  

 
Agenda 
 
 
Donderdag 22 september 2016  - Startgesprekken 
Woensdag 5 oktober 2016   - Start kinderboekenweek 
Donderdag 13 oktober 2016  - Inloopmiddag kinderboekenweek 
Zaterdag 15 oktober 2016   - Einde kinderboekenweek 
Ma. 17 t/m vr. 21 oktober 2016  - Herfstvakantie 
Dinsdag 15 november 2016  - Kanjercursus ouders 19.30-20.00 uur 
 
 

 
 
 
 
Nieuwsbrief nr. 2 verschijnt op donderdag 6 oktober 2016 
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Algemeen 
 
Beste ouders,  
 
De samenstelling van de MR is gewijzigd! Hieronder volgt de nieuwe samenstelling: 
  
Voorzitter (ouder): Jeroen Verzijden 
Secretaris (leerkracht): Hanneke v.d. Zwaag 
Lid (ouder): Tanya Van Wilgenburgh 
Lid (ouder): Rozina Brinksma 
Lid (leerkracht): Sandra Kok 
Lid (leerkracht) Marianne Aarnts. 
  
Deze raad is er voor leerlingen, docenten én ouders. Al deze partijen kunnen altijd bij ons terecht. 
De dialoog is voor de MR belangrijk; wij kunnen niet zonder u! 
 
 
1. De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de 
school.  
2. De medezeggenschapsraad waakt er in de school voor dat iedereen gelijk behandeld wordt.  
 
 
Wilt u meer weten over wat de MR voor u kan betekenen? Lees dan hier meer over de MR of 
bekijk het volgende filmpje: 
 
 
Een goede medezeggenschapsraad: Sander Dekker, staatssecretaris OCW. 
 
 
Wilt u graag aan mij persoonlijk de vraag stellen, bel dan 0634110276. 
 
 
Hartelijke groet, 
Jeroen Verzijden 
 

 
 
 
 

http://www.pcbs-brug.nl/index.php?section=11&page=81
http://www.infowms.nl/wet-medezeggenschap-op-scholen/actuele-tekst-wms/
https://www.youtube.com/watch?v=HxZzav4kY2c
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Kanjertraining: ‘Durf jezelf te zijn!’ 
 
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling werkt De Brug sinds drie jaar met de Kanjertraining.  De 
Kanjertraining bestaat uit een serie lessen (met bijbehorende oefeningen) om de sfeer in de klas 
goed te houden of te verbeteren. De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi 
(Nederlands Jeugdinstituut) als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het 
aanleren van sociale vaardigheden.  
 
Alle leerkrachten van De Brug hebben de cursus van de Kanjertraining gevolgd en hebben een 
geldige licentie om de Kanjerlessen te geven. Nieuwe leerkrachten worden hierin opgeleid. De 
Kanjertraining biedt leerkrachten handvatten om kinderen te begeleiden in de sociale omgang met 
elkaar.                   

Christy van Dijken (leerkracht groep 3 op donderdag en vrijdag) is Kanjercoördinator op De Brug. 

Het doel van de Kanjertraining is om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. 
Kinderen leren om positief over zichzelf én de ander te denken en elkaar aan te spreken op 
gewenst gedrag. Ze krijgen handvatten die ze kunnen gebruiken in sociale situaties. Om in 
gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met 
vier verschillende kleuren. 

 

                                               
Gekleurde petten 
Belangrijk is dat kinderen zich bewust worden van hun eigen gedrag en welk effect dit gedrag kan 
hebben op de ander. De petten die in iedere groep hangen, zijn hulpmiddelen om op een 
respectvolle manier over gedrag te kunnen praten. Elke kleur pet staat voor een gedragstype. In 
de klas benadrukken we dat je geen kleur pet bént, maar dat je je gedráágt als een kleur. 
Hierdoor wordt duidelijk dat je kunt kiezen voor bepaald gedrag. De zwarte pet staat voor te 
krachtig en dominant gedrag, rood staat voor te jolig en clownesk gedrag en geel is te angstig en 
bang. De witte Kanjerpet staat voor betrouwbaarheid. De witte pet zegt: “Ik ben oké, jij bent oké!” 
Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn verschillen tussen 
mensen goed en waardevol. 
 
Combineren 
Het is mooi om te zien hoe leerlingen de combinatie weten te maken van de witte pet en hun 
‘eigen’ kleur. Het dominante gedrag van de zwarte pet wordt in combinatie met wit ondernemend 
gedrag, het clowneske van de rode pet wordt humoristisch en in plaats van te verlegen, heet de 
gele pet in combinatie met wit bescheiden. Met de Kanjertraining leren kinderen gedrag te 
herkennen en zichzelf te zijn. Via verhalen en oefeningen ontwikkelen kinderen zich tot echte 
Kanjers. Je mag best stoer of introvert zijn, maar met respect voor de ander. Kinderen hierin 
begeleiden is een mooi proces! 
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Week Tegen Pesten (19 t/m 23 september) 
 

Deze week is de landelijke Week Tegen Pesten. Het is jammer dat er een speciale week 
voor nodig is, maar pesten is een hardnekkig probleem. Het thema van deze week is: Je 
doet ertoe. Op school besteden we deze week extra aandacht aan het onderwerp. 
Vanzelfsprekend leren we al vanaf de eerste schooldag hoe we goed omgaan met elkaar. 
We maken gedrag bespreekbaar en via de Kanjertraining stimuleren we positief gedrag 
en verdraagzaamheid. We leren ook dat plagen en pesten twee verschillende dingen zijn: 
plagen is gelijkwaardig; het is ‘over en weer’. Pesten is niet gelijkwaardig, het gaat over 
macht en onmacht. Pesten is structureel en eenzijdig. Plagen gebeurt vaak in het zicht 
van de leerkracht, pesten meestal daarbuiten. Daarom is het goed dat leerkrachten 
signalen van buiten krijgen bij vermoedens van pesten. Merkt u iets van pesten, hoort u 
ervan via uw kinderen? Laat het de leerkracht weten. Zo nemen we samen de 
verantwoordelijkheid om pesten zoveel mogelijk te voorkomen.  
 
(Zapp zendt deze week de Anti Pest Club, speciale afleveringen van Het Klokhuis en 
Zappbiosfilms uit.) 
 

 
                                   
 
 

 
 
 
Oudercommunicatie 
Basisschoolnet, waar u tot vorig jaar gebruik van heeft gemaakt, is niet meer in gebruik door onze 
school. Wij zouden in plaats hiervan gebruik gaan maken van het ouderportaal van onze nieuwe 
website, maar helaas deden zich hier problemen voor met de privacy.  Om toch te communiceren 
met u als ouder zijn wij uitgeweken naar de mailomgeving van ons leerlingvolgsysteem, te weten 
Parnassys.  
Onze leerkrachten kunnen u vanuit dit systeem een e-mail sturen en u kunt hierop antwoorden. 
Ontvangt u geen e-mail van school, geeft u dit dan even aan bij de administratie.  
 
Zodra er nieuws is over het gebruik van het ouderportaal van de website, wordt u hierover 
geïnformeerd.  
 
U heeft van ons een brief ontvangen met het verzoek om uw huidige e-mailadres aan ons door te 
geven. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, wilt u hier dan nog even aan denken? 
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Nieuwe leerlingen 
Een hartelijk welkom voor: 
 

 Pim Neij in groep 1/2A 

 Isabella de Vries in groep 1/2B 

 Thomas Mellink en Fien Bax in groep 3 

 Mats Bax in groep 5 
 
 

Jarigen 
In de maand augustus zijn de felicitaties voor: 

 Pim Neij en Dana Joore in groep 1/2A 

 Isabella de Vries in groep 1/2B 

 Liam Pel, Thijs Griffioen en Fien Bax  in groep 3 

 Olivia Schaap, Gelila Yilma, Merel de Vries, Pien de Vries,  Hugo van Willegen, 
Maya Magzoub en Juliette de Vries in groep 4 

 Levy van Voorthuysen, Romain Wisse en Milan Mets in groep 5 

 Myrthe van Wilgenburgh en Sebastiaan Duvekot  in groep 6 

 Job Alderden en Thijs Heckenberg in groep  7 

 Demi Wegman, Colin van Bakel en Bart Engel in groep 8 

 Juf Marianne Asselman, juf Marianne Aarnts en juf Monique 
 

 
In de maand september zijn de felicitaties voor: 

 Julian Schaap in groep 1/2B 

 Thimo Bronkhorst in groep 3 

 Freddie van der Voort en Mark Burbach in groep 4 

 Pieter van Leeuwen, Ezra Zekveld en Vida Frederiks in groep 5 

 Tim Vermeulen, Sylvie Eveleens en Susan Verbeek in groep 6 

 Jesse den Otter in groep 7 

 Michael Maas en Jesse de Block in groep 8 

 Juf Nanda en juf Rosanne 
 

 

 

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