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 Terugblik op een jaar Bridge HDT 

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrach-
ten en anderen, 
  
Wat een jaar! In maart 2022 begonnen 
wij met 24 groep 7-leerlingen op de 
Wijde Wereld, de Wadden Boerhaave, 
de Erasmus en de Meer. De leerlingen 
leerden de structuur van de lessen 
kennen, wat een Ready to Go en een 
Ticket to Leave is en maakten natuur-
lijk kennis met hun tutor. 
Wat hebben we een mooie groei  
gezien bij alle leerlingen! Niet alleen 
op het gebied van rekenen, maar ook 
kropen leerlingen gaandeweg steeds 
meer uit hun schulp, leerden ze om te 

gaan met het maken van foutjes, door 
te zetten als het niet meteen lukte en 
werden ze zekerder van hun eigen 
kunnen. 

Op woensdag 25 januari zullen we met 

de leerlingen feestelijk het jaar afslui-

ten en krijgen zij ook hun Bridge 

HDT-diploma. U bent van harte uit-

genodigd! U hoort van de tutor van 

uw kind de specifieke tijd en locatie.  

Namens het hele team, 

Jannick Hamberg 

Site Director Bridge HDT Haarlem PO+ 

 

Rekenen buiten Bridge HDT 

 
 

Kun je dit recept omzetten zodat je 

voor je hele gezin koekjes kan bak-

ken? Met dit recept kun je 3 koekjes 

bakken. 

 

Ingrediënten: 

50 gram ongezouten roomboter 

20 gram poedersuiker 

60 gram bloem 

 

Instructies: 

1. Mix de boter en poedersuiker tot 

romig. Voeg de bloem toe, mix tot 

een stevig koekjesdeeg. 

2. Maak een rol van het deeg en wik-

kel deze in folie. Leg de rol een 

uur in de koelkast. 

3. Snij de rol in plakjes en leg de 

koekjes op een bakplaat. 

4. Bak de koekjes in 15 minuten op 

175 °C. 

Recept: Koekjes 

Sparen 

Nieuws 

Zomer 2022 

Recepten 

 

Spelletjes 

 

Winkelen 
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Terugblik van leerlingen 

op Bridge HDT 

“Ik heb veel 
meer zelf- 

vertrouwen  
gekregen.” 

Ik vind 
HDT best 

leuk.” 

“Ik mag in de klas 
een hoog niveau 
doen bij rekenen, 
omdat ik bij HDT 

zoveel heb ge-
leerd.” 

“Ik heb er echt 
wat aan gehad.” 

“Ik vind het niet 
erg meer als ik een 

fout maak.” 

“Ik ben echt 
beter gewor-

den in rekenen 
door HDT.” 

“Ik vind het heel 
leuk. Ik kan nu ver-
haalsommen met 

een rest oplossen.” 

“Het heeft me 
geholpen met  

rekenen.” 

“Ik zie dat mijn 
kind heel veel 
heeft geleerd en 
veel zelfverzeker-
der en positiever 
met rekenen om-
gaat.” 

Terugblik van ouders 

op Bridge HDT 

Tutoren en de Site Director aan het woord 

“Mijn kind ziet nu 
minder tegen reke-
nen op en vindt ver-
haalsommen zelfs 

leuk!” 
“Mijn dochter 

heeft veel minder 
vaak hulp nodig 
bij haar reken-

huiswerk.” 

“Ik merk dat mijn 
kind nu met plezier 
bezig is met reke-
nen – niet alleen 

voor school, maar 
ook thuis en bui-

ten.” 

“Ik ben heel blij 
dat mijn kind HDT 

heeft gehad.” 

“Heel jammer dat 
HDT ophoudt.” 

Lieve leerlingen, het was een groot genoegen om jullie les te geven. En wat ik 
jullie het hele jaar heb proberen mee te geven, kan ik jullie hier nog één keer 
zeggen: heb vertrouwen in jezelf. Geef niet op, zet door, je kúnt het! 

Ik heb enorm genoten van de HDT-reis die ik met mijn leerlingen heb meege-
maakt en de fantastische inzet en groei die ik bij mijn leerlingen heb gezien. Ik 
hoop dat ze zien hoeveel ze bereikt hebben en dit buiten HDT ook inzetten. 

Wat zal ik jullie missen, kinderen! Ik heb ontzettend genoten om jullie te leren 
kennen en les te geven. Geloof in jezelf en ga rustig en vol zelfvertrouwen de 
uitdaging aan, onthoud dat alles moeilijk lijkt tot het makkelijk wordt. 

De kinderen die in maart bij ons begonnen met HDT zijn niet dezelfde leer-
lingen die in januari hun HDT-diploma krijgen. Als Site Director heb ik dit jaar 
elk kind zien groeien op rekengebied, sociaal vlak en in houding ten opzichte 
van rekenen. Ik hoop dat zij deze groei doorzetten en wens ze heel veel succes 
op de middelbare school! 

 


