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   nummer 10 

 
 

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 
 
Maandag 27 juni 2016   - Schoolreis groep 1 t/m 7 
Woensdag 29 juni 2016   - Kleuterfeest 
Donderdag 30 juni 2016   - Westeinder waterweek voor groep 7 
Woensdag 6 juli 2016   - Rapporten mee (gesprek op aanvraag in de middag) 
Maandag 11 juli 2016   - Schoonmaakavond kleuterbouw 
Dinsdag 12 juli 2016   - Afscheidsavond groep 8 
Ma. 18 juli t/m vr. 26 aug. 2016  - Zomervakantie 
Maandag 29 augustus 2016 - Eerste schooldag! 
Donderdag 8 september 2016  - Informatieavond 
Di. 20 t/m do. 22 september 2016  - Startgesprekken 
 
 
Wij wensen u alvast: 
 

 
 
 
 
Er volgt nog een nieuwsbrief over de formatie voor volgend schooljaar. 

 

mailto:directie.brug@jl.nu
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De Brug maakt deel uit van de stichting Jong Leren 

 
Algemeen 
 
 
 
 

Ouderportaal website De Brug 
 
Met ingang van volgend schooljaar is Basisschoolnet ondergebracht bij een andere organisatie. 
Daarom is het abonnement op Basisschoolnet beëindigd. Onze nieuwe website biedt veel meer 
mogelijkheden om u te informeren dan in het verleden mogelijk was. 
Om deze reden wordt u vanaf het nieuwe schooljaar door ons geïnformeerd via ons nieuwe 
ouderportaal op onze site:  
http://www.pcbs-brug.nl/  
 

 
Door middel van het ouderportaal kunt u een adressenlijst van de groep waar uw kind in zit 
downloaden, krijgt u de nieuwsbrieven gemaild en wordt u op de hoogte gehouden door de 
leerkracht van uw kind. Ook kunt u de leerkracht een berichtje sturen. 
 

 
Om gebruik te kunnen maken van het ouderportaal moet u zich eenmalig registreren. U vindt het 
ouderportaal op onze site bij de menuknop Ouders, tabblad Ouderportaal. 
  

 
 

 

 
Als u klikt op het Ouderportaal kunt u ook een instructievideo bekijken over hoe u zich kunt 
registreren. Registeren kan vanaf woensdag 6 juli.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcbs-brug.nl/
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Kanjertraining 
algemeen uitgangspunt bij pesterijen zoals u dat kunt bespreken met uw kind 
 

Het is niet fijn als je wordt gepest en er niet bij hoort. Maar geef op een nette manier je mening. 
Zeg bijvoorbeeld: “Ik vind het niet prettig zoals je nu doet, zou je ermee willen stoppen?” Normale 
mensen stoppen dan, zeggen:”Sorry” of zijn verbaasd. Als je op een rustige manier vertelt wat jou 
dwars zit, dan valt het meestal mee. Veel leerlingen hebben immers niet in de gaten dat je er echt 
last van hebt. Geef dus je mening op een nette manier, doe niet te bang. Als jij rustig blijft, geduld 
hebt en vriendelijk blijft, dan komt het meestal op zijn pootjes terecht. Dat is echt oefenen! Hou 
vol, de aanhouder wint! En blijft de pester expres doorgaan? Dan haal jij je schouders op en 
denkt: dan maar niet. Jammer dan. Je laat deze leerling verder met rust. Niet iedereen hoeft jou 
aardig te vinden. Jijzelf vindt ook niet iedereen even aardig. Je gaat daarover niet klagen, maak 
van jezelf geen zeurpiet.  
 

Bovenstaande tips lijken eenvoudige tips, maar dat is niet zo. Veel kinderen zijn opgevoed met 
het idee ’niets van een ander te hoeven pikken’ hetgeen in de praktijk betekent dat als je dit kind 
op de verkeerde manier aanspreekt, je meteen ruzie hebt. Dit type kind wil als prins of prinses 
worden behandeld en aangesproken. Feitelijk zijn het vlerken (zwarte pet-gedrag in de 
Kanjertraining). Het is gedrag dat we tegenkomen in de straatcultuur met daarin veel korte lontjes. 
De inschatting die de Kanjertrainers maken, is dat 25% van de mensen die wonen in Nederland 
handelt volgens de principes van de straatcultuur. In de straatcultuur gaat het om eer, macht, 
wraak en status. Kinderen die handelen volgens de principes van de straatcultuur wanen zich 
prinsen en prinsessen en hebben een groot ego. Als uw kind in conflict raakt met kinderen uit de 
straatcultuur, dan wordt van uw kind veel zelfbeheersing gevraagd. En dat is geen gemakkelijke 
opdracht.  
 

In dit kader komen we met de algemene opvatting dat wie zichzelf weet te beheersen uiteindelijk 
de wereld aankan. 
(Uit: Kanjerboek voor ouders, leerkrachten en Pabo-studenten) 
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Beste ouders/verzorgers, 
Met ingang van het nieuwe schooljaar verandert de Ouderraad in een 
Oudervereniging. 
In de praktijk zal er voor u niet veel veranderen. 

Wij zijn nog steeds een groep enthousiaste ouders die activiteiten organiseren voor de leerlingen 
en blijven dit ook doen. 
Vanaf 25 juni staan de statuten op de website van de Brug. 
Voor vragen kunt u één van ons benaderen. 

Hartelijke groeten, 
  De Ouderraad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gezocht: ouders voor de oudervereniging 
Wij zoeken  een of meerdere ouders, vanuit de onderbouw, die ons team in de oudervereniging 
komen versterken.                                                                                                                                                                  
Wij zijn een team van enthousiaste ouders die school helpen met het organiseren van alle 
feestjes en activiteiten, zoals sinterklaas, kerst, paasfeest, sportdagen, landenfeest, schoolreis, 
culturele uitjes en nog veel meer.                                                                                                                                                                       
Lijkt het u leuk om mee te helpen op school, meldt u dan aan via ov.brug@jl.nu of spreek een van 
ons even aan. We hopen snel van u te horen! 

 
 
Nieuwe leerlingen 
Een hartelijk welkom voor: 
 

 Eline van der Meijs in groep 1/2A 

 Gabriela Galstaun in groep 1/2B 

 Kaat de Vries in groep 1/2C 
 
 

Jarigen 
In de maand juni zijn de felicitaties voor: 

 Ilse de Vries in groep 1/2A 

 Noa Braspennincx in groep 1/2B 

 Sepp Kant, Lara Schardijn en in groep 1/2C 

 Cees Lodder en Pieter Meeuwse in groep 3A 

 Suzet van Weerdenburg en Jelle van Schie in groep 4 

 Julian Esveld in groep 5 

 Christian van Drunen, Tim Esveld, Siep de Vries, Odelia Yonas en Gersom van 
Aanholt in groep 7 

 Myrthe Kniep, Merel Timmer en Lieve Alderden in groep 8 

 Juf Sandra en juf Jacqueline 
 

 

mailto:ov.brug@jl.nu
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In de maand juli zijn de felicitaties voor: 

 Sophia Verzijden, Joep van Dongen en Mohammed Zarioh in groep 1/2A 

 Daan van Dongen in groep 1/2B 

 Nadine Heckenberg in groep 3A 

 Skyler van der Zwet in groep 3B 

 Kevin Mora Florez, Jeroen Rokx en Evani Bassi in groep 4 

 Dante Tosi in groep 5 

 Floris Slütter en Dylan Ulendorp in groep 6 

 Tamara Pol in groep 7 

 Tessa Dekker, Kiki Frederiks en Tijn Luijten in groep 8 

 Juf Nicole, meester Gerard, juf  Marlies en juf Nathalie 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacten 
 
Directie:  directie.brug@jl.nu 
 
ouderraad:  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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