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Agenda 
 
 
Woensdag 21 december 2016   - Kerstviering op school 
Vr. 23 dec. 2016 t/m vr. 6 jan. 2017 - Kerstvakantie 
Zondag 25 december 2016   - 1e Kerstdag 
Maandag 26 december 2016  - 2e Kerstdag 
Zaterdag 31 december 2016   - Oudejaarsdag 
Zondag 1 januari 2017    - Nieuwjaarsdag 
Maandag 9 januari 2017    - 1e schooldag 2017 
Maandag 16 januari 2017    - Schoonmaakavond kleutergroepen 
Dinsdag 17 januari 2017    -  Start CITO toetsen 
Woensdag 18 januari 2017  - St. Jongleren: andere leerkrachten 
   kijken bij ons op school 
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Algemeen  
 
Opbrengst actie kinderpostzegels 
De landelijke opbrengst van de kinderpostzegels dit jaar bedroeg 9,3 miljoen euro. De leerlingen 
van groep 8 van De Brug hebben hier ook hun steentje aan bijgedragen. Zij hebben ruim € 4000,- 
opgehaald. 
 
 

Nieuwe directeur  
Per 1 februari 2017 is Pauline Hesseling de nieuwe directeur van De Brug. In januari zal zij haar 
taken op basisschool De Opmaat afronden en ook al regelmatig op De Brug aanwezig zijn. 
Voor vragen aan de directeur kunt u met de volgende mensen contact opnemen. Zij spelen uw 
vragen weer door aan Pauline. 
Maandag: Yolanda van der Steen 
Dinsdag: Bettina Zandstra en Jorie Kniep 
Woensdag: Bettina Zandstra 
Donderdag; Bettina Zandstra, Natasja van Essen en Jorie Kniep 
Vrijdag: Marieke Luijk en Jorie Kniep 
 
 

Ziekte juf Monique 
Sinds afgelopen donderdag doet juf Hanneke de ziektevervanging voor juf Monique in groep 5. 
Juf Hanneke heeft aangegeven dat zij voor een langere periode deze ziektevervanging in wil 
gaan vullen. We zijn heel blij dat juf Hanneke dit wil doen! 
Voor groep 7 blijft juf Patricia Turlings ingeroosterd. 
 
 

Afscheid juf Lisette  
Juf Lisette gaat per 1 februari de school verlaten. Zij heeft besloten dat het voor haar tijd is voor 
vernieuwing en wil zich richten op een baan buiten het onderwijs. 
We wensen juf Lisette succes toe voor de invulling van haar keuze. 
 
Dit betekent dat er per 1 februari een vacature leerkracht groep 7 is ontstaan. Onder leiding van 
Pauline Hesseling is een sollicitatiecommissie samengesteld. We zullen u weer informeren 
wanneer de vacature ingevuld is. 
 
 

EHBO-examen groep 8 
Op vrijdagmiddag 16 december wordt bij de leerlingen van groep 8 het jeugd-EHBO-examen 
afgenomen. Om 15.30 uur worden de certificaten uitgereikt. De ouders van de leerlingen van 
groep 8 zijn van harte uitgenodigd om bij deze uitreiking aanwezig te zijn.  

 
 
Nieuwe leerlingen 
Een hartelijk welkom voor: 
 

 Vasilina Pravdina in groep 1/2A 
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Aalsmeer, 8 december 2016 

 

 

Aan alle ouders en verzorgers van de leerlingen van De Brug,  

    

  

Zoals u in de kalender heeft kunnen lezen zal de kerstviering dit jaar in de school 

plaatsvinden op woensdag 21 december van 18.00 uur tot 19.00 uur. De deuren staan 

vanaf 17.45 uur open voor de kinderen. De kerstviering in de klas begint om 18.00 uur. Wilt 

u ervoor zorgen dat uw kind op tijd in de klas is? We willen samen met de kinderen in de 

eigen groep een kerstdiner houden in de vorm van een buffet.  Hiervoor mag uw kind iets 

meebrengen. Hoe dat in zijn werk gaat kunt u in de bijlage lezen. 
 

In de ochtend houden we met de hele school een gezamenlijke kerstviering. In deze viering 

wordt het kerstverhaal verteld en zullen er liedjes worden gezongen waarmee we de 

geboorte van Jezus vieren.  
 

Wij vragen u om uw kind voor het buffet een eigen bord, beker en bestek mee te geven. 

Wilt u alles voorzien van de naam van uw kind? 

 

Helaas kunt u als ouder de kerstviering niet meevieren, omdat de ruimte in de school te 

beperkt is. U bent echter vanaf 18.30 uur van harte welkom om iets te komen drinken op het 

schoolplein. Bij slecht weer in de gymzaal. 
 

Om 19.00 uur kunt u uw kind ophalen uit de klas om samen naar huis te gaan. 
 

Als uw kind zelfstandig naar huis mag gaan, verzoeken wij u om onderstaand strookje in te 

vullen zodat wij hiervan op de hoogte zijn. Het strookje kan tot 20 december bij de eigen 

leerkracht worden ingeleverd.  
 

De schalen en bakjes krijgt uw kind dezelfde avond weer mee. Wilt u voor het servies dat u 

meegeeft een tas voorzien van de naam van uw kind en de groep meegeven? Graag ook op de 

onderkant van het serviesgoed de naam en groep van uw kind plakken. Dit maakt het 

teruggeven eenvoudiger.  
 

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd bij de eigen leerkracht terecht. 
 

Vriendelijke groet, 
 

de kerstcommissie 
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________________________________________________________________ 

 

Ik geef toestemming dat (naam kind) ……………………………………………………………. 

uit groep ………. na de kerstviering op 21 december zelf naar huis mag gaan. 
 

Handtekening ouder / verzorger 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Het kerstbuffet: wat kunt u maken? 

 

We willen vragen of ieder kind iets lekkers maakt of meeneemt wat op een gezellig gedekte 

tafel komt te staan. Nu hoeft er van elk hapje niet genoeg voor de hele klas te zijn, dus we 

vragen of u voor 5 à 10 hapjes wilt zorgen.  
 

Bij alle groepen hangt vanaf 14 december een intekenlijst met suggesties waar u uw naam 

achter kunt schrijven. Natuurlijk kunt u ook uw eigen ideeën hierop kwijt. 
 

De hapjes kunnen ’s avonds voor de viering meegebracht worden naar school. Wilt u er wel 

rekening mee houden dat de hapjes op school niet opgewarmd kunnen worden. Graag een 

stickertje met de naam op de schaal plakken zodat we weten van wie welke schaal is. De 

schalen worden dezelfde avond weer mee naar huis genomen.  
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Verjaardagen op De Brug 
Je verjaardag is een feestje waard, niet alleen thuis, maar natuurlijk ook op school met al je 
klasgenoten! In de groep word je als jarige job of jarige jet uitgebreid in het zonnetje gezet! 
Allereerst word je door iedereen in de klas toegezongen en hierna kies je op het digibord een 
mooie taart die je zélf mag versieren. De kaarsjes op deze naamtaart worden daarna uitgeblazen, 
ja, dat kan gewoon op een digibord! Daarna volgt de traktatie voor de klasgenoten. Twee 
kinderen die later die ochtend mee de klassen rond mogen, worden door de jarige uitgekozen. In 
de pauze mogen deze twee leerlingen met de jarige job of jarige jet binnenblijven om gezellig een 
spelletje te doen of de verjaardagskaart te versieren. Het feestvarken mag namelijk zelf een 
mooie kaart uitkiezen waarop alle namen van de leerkrachten staan. Als je de klassen rond gaat 
om de felicitaties van alle andere leerkrachten in ontvangst te nemen, plakt elke leerkracht een 
sticker op de kaart. 
Na schooltijd genieten de leerkrachten tijdens het koffiedrinken van de heerlijke traktatie die door 
de jarige beneden in de teamkamer is gezet. Wat een verrassing elke keer weer! Dankjewel, 
jarige! Hieperdepiep…...hoera! 
                                              

 
 
        
 

Jarigen 
In de maand november was er een foutje in de felicitaties geslopen: 

 Niet Jada Mennens, maar Ashley van der Wal was jarig in groep 8 
 

 
In de maand december zijn de felicitaties voor: 

 Floor Mast en David Sakko in groep 1/2A 

 Sarah Colijn en Roos van der Voort in groep 1/2B 

 Luca Hoekstra en Sarah Kappert in groep 3 

 Mats Bax, Sanne Vermeulen, Mark Dijkman en Bram Neij in groep 5 

 Joy Emma Sedney in groep 6 

 Mary-Ann Maas, Max Vet en Lisa Vergne in groep 7 

 Gijs van Weerdenburg en Maja Ceblowska in groep 8 

 Juf Natasja, juf Chantal en juf Bettina 
 

 

 

 
Allemaal (nog) Hartelijk Gefeliciteerd. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
Het team 
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Leesproject voor de groepen 3 en 4!  

 

Na de kerstvakantie starten we met een nieuw leesproject in de groepen 3 en 4: 
Het logeerboek! Op vrijdag krijgt een van de kinderen een logeerboek in een tas mee 
naar huis. Het is de bedoeling dat dit boek in het weekend meerdere keren wordt 
(voor)gelezen en bekeken. Op maandag komt het logeerboek in de tas weer mee terug 
naar school. In de bijbehorende multomap wordt een lees logboek gemaakt. Hierin wordt 
opgeschreven welk boek is gelezen en wordt vermeld wat uw kind van het boek vond. Er 
mag nog een mooie tekening bij gemaakt of een foto bij geplakt worden. 
 

Als het boek op maandag weer terug in de klas is, wordt het logeerboek met de kinderen 
besproken. Op deze manier worden boeken gepromoot en wordt er wekelijks over 
boeken gepraat in de klas. Praten over boeken levert veel op: 

 Kinderen blijven enthousiast of raken gemotiveerd om meer boeken te lezen 
 Kinderen leren andere boeken kennen 
 Kinderen ontwikkelen hun leesvoorkeuren 
 Kinderen leren hun gedachten onder woorden te brengen, naar elkaar te luisteren 

en te reageren op argumenten van anderen 
 Kinderen leren boeken te verbinden met hun eigen belevingswereld en de wereld 

van anderen                                                    
 

Doel van dit project:                                                   
 Leesplezier bevorderen. 

Om de effecten van het leesonderwijs op school te versterken, is het belangrijk dat er ook 
thuis aandacht aan lezen wordt besteed. U kunt boeken precies afstemmen op de 
interesses van uw kind. Bovendien vindt lezen thuis plaats in een ongedwongen setting 
waarin presteren geen rol speelt. Dit bevordert leesplezier. 

 (Voor)lezen stimuleren. 
Om een goede lezer te worden is een positieve leeshouding essentieel. Door veel 
voorgelezen te worden of zelf te lezen, ontwikkelen kinderen een positieve leeshouding! 

                                             
 

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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