Nieuwsbrief Stichting the bridge learning interventions - juni 2021

Intro - een nieuw begin!
Hoi allemaal! Wat leuk dat jullie de nieuwsbrief van The Bridge lezen. We zijn inmiddels alweer een
paar maandjes bezig om keihard te knallen met de eerstejaars leerlingen van het Mundus College. De
leerlingen en tutoren hebben samen al veel geleerd, gerekend en gelachen! Veel leesplezier!

Voorstelrondje - dit zijn Alle tutoren van het Bridge HDT-tutorproject in Amsterdam-West!

Renske - Hoi allemaal! Ik ben Renske, 26 jaar, ik woon in Amsterdam en ik ben geboren in een klein
dorpje dat Oud Ade heet. Ik heb Antropologie gestudeerd in Leiden en in Amsterdam. Ik houd heel erg
van lachen, dansen, reizen, lezen en yoga. Het allerleukste aan werken bij The Bridge is iedere dag
weer al die coole, unieke en grappige leerlingen zien en helpen! Jullie zijn top en geven mij iedere dag
een hele grote glimlach!

Giovienca - Hoi! Mijn naam is Giovienca, een samenstelling van mijn vaders- en moeders naam. Ik ben 29
jaar geleden geboren op Curaçao en woon sinds 2002 in Nederland (hoe oud was ik toen?). Ik heb
Orthopedagogiek gestudeerd aan Universiteit Utrecht en werk nu een jaar bij The Bridge. Wat ik het
leukst vind van tutor zijn, is zien hoe leerlingen groeien in zelfvertrouwen en hierdoor gemotiveerd zijn
om te leren. In mijn vrije tijd houd ik van series, films en docu's kijken, spelletjes spelen en bakken. Een
slechte gewoonte van mij is dat ik veel uitstel, net zoals het schrijven van dit stukje.. haha!

Latifa - Ik ben Latifa en 25 jaar oud. Ik ben geboren in Marokko (in een klein dorpje in het noorden) en
ben toen ik heel jong was naar Nederland gekomen. Ik heb sindsdien altijd in Amsterdam gewoond. Ik
heb Pedagogiek en Onderwijskunde gestudeerd. Ik vind het super belangrijk om maatschappelijk
betrokken te zijn en bijvoorbeeld de kansengelijkheid te verbeteren. Ik vind respect voor elkaar heel
belangrijk en een lekker ontbijtje aan het begin van de dag mag ook niet ontbreken.

Claire - Mijn naam is Claire, ik ben 27 jaar oud en ik heb 3 nationaliteiten: Nederlands, Noors en Brits. Ik
woon in Amsterdam. Ik heb Sociologie gestudeerd en daarna heb ik de lerarenopleiding gedaan.
Daarna werd ik tutor, en nu ben ik Site Director. Ik houd van dansen, lezen, puzzelen, podcasts
luisteren en sokken breien (veel mensen vinden mij hierdoor een oma). Ik vind het leuk dat ik als Site
Director alle leerlingen een klein beetje ken. Ik haal er voldoening uit om alles te organiseren, contact
te hebben met mentoren, en de tutoren zo goed als mogelijk te ondersteunen zodat zij de leerlingen
het beste kunnen helpen. Ik vind het helemaal niet leuk om te koken, daarom probeer ik vaak mijn
huisgenoten lief aan te kijken zodat ik met hen mee kan eten. Als het zonnetje schijnt ben ik blij!

Robbert- Robbert is de naam! 28 jaar oud en kom uit Amsterdam. Heb Politicologie gestudeerd, heel veel
verschillend werk gedaan: van maatschappelijk werker, tot pedagogisch medewerker tot consultant tot
barman. Hou heel erg van buiten zijn en sporten! Ik voetbal al mijn hele leven en doe graag aan boksen
en wielrennen. Daarnaast hou ik erg van muziek en probeer ik nu een beetje gitaar te leren spelen. Mijn
motivatie is dat ik erg in de missie van de Bridge geloof: kansengelijkheid stimuleren door bepaalde
kinderen nét een beetje meer steun te bieden. Daarnaast vind ik het leuk om dagelijks in contact te
staan met jonge mensen en hen te kunnen helpen leren dat leren echt leuk kan zijn! Soms kan ik direct
zijn, het Amsterdamse hart op de tong! Mensen helpen is wat mij drijft en gelukkig maakt, daarnaast
houd ik van: zon, muziek, lekker eten, vrienden, familie en mijn vriendin.

Adaja - Ik ben Adaja, geboren in Amsterdam, en woon nu in Utrecht. Ik heb gemengd bloed, mijn
moeder is Nederlands en mijn vader Surinaams. Ik heb eerst Psychologie gestudeerd in Amsterdam en
ik studeer nu de master Youth, Education and Society in Utrecht. Ik houd van koken, dansen en
spelletjes. Ik loop nu sinds februari stage bij The Bridge en ik heb hier al veel geleerd. Ik sta achter de
missie van The Bridge om kansengelijkheid te verbeteren en ben blij dat ik hier een steentje aan bij
mag dragen. Ik hoop na mijn studie mij bezig te houden met kansengelijkheid en inclusief onderwijs.

Raimy - Hoiiiiiii, ik ben Raimy Martina en ik ben 28 jaar oud. Ik ben geboren op het mooie, zonnig eiland
Curaçao en woon nu inmiddels al 10 jaar in de leukste stad van Nederland, Amsterdam! Na mijn
Bedrijfskunde opleiding heb ik gekozen om bij The Bridge te werken, want ik vind het super leuk en
interessant om te werken met jongeren en zeker als ik een steentje kan bijdragen aan de samenleving.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om lekker te chillen met mijn vrienden, naar muziek te luisteren en van
alles te koken en bakken. Tijd doorbrengen met mijn familie, vrienden en collega's zorgt altijd voor een
glimlach op mijn gezicht en hopelijk krijgen zij ook een glimlach door mij! :)

Maxime - Hoi! Ik ben Maxime, 24 jaar (vanaf 5 juni 25 jaar, weet niet wanneer dit wordt geplaatst?) en

geboren in Amsterdam. Ik heb ook een aantal jaar in Lisse gewoond, maar ik ben sinds mijn 18e weer
terug naar Amsterdam verhuisd. Hier heb ik Sociologie aan de UvA gestudeerd. In mijn vrije tijd ga ik
graag wandelen, skaten en dansen en houd ik ervan om muziek te luisteren en concerten te bezoeken.
Het leuke van The Bridge is om allemaal verschillende leerlingen te leren kennen en om ‘het kwartje te
zien vallen’ bij lastige opgaven.

Veelgestelde vragen:
1. Hoe ziet een The Bridge HDT-les eruit?
Iedere les begint met een concentratieoefening. Even rekken en strekken en de
tijd nemen om te onderzoeken hoe je jezelf voelt. Daarna beginnen we aan de
‘Ready To Go’. De leerlingen werken 3 minuten in stilte aan 3 rekenvragen en 1
‘levensvraag’. De rest van de les bestaat uit zelfstandig- en samenwerken. Met
de ‘Ticket to Leave’: 3 rekenvragen en één extra vraag, wordt de les afgesloten.

2. Waarom is oudercontact zo belangrijk?

We willen graag een team vormen met ouder, leerling, tutor en school. Ouders
kennen hun kind natuurlijk het beste! En daardoor kunnen ouders ons steunen
met tips over de leerling. Waar is de leerling dagelijks mee bezig? En waar wordt
de leerling blij van? Hierdoor kunnen we uiteindelijk beter de leerling helpen om
te groeien. En het is natuurlijk gewoon heel fijn om elkaar op de hoogte te
houden van positief nieuws!

3. Hoe lang hebben leerlingen HDT-les?
Alle leerlingen die meedoen aan Bridge HDT hebben precies 1 jaar Bridge HDT,
van maart 2021 tot maart 2022. Op het Mundus College hebben de
HDT-leerlingen tot de zomervakantie 2 keer per week les, en daarna zelfs 3 keer
per week!

Rekenraadsels deel 1
Lukt het jou om deze raadsels op te lossen?

Vraag 1 Op hoeveel plekken houden 2 kinderen elkaars linkerhand vast?

Vraag 2 Welk figuur kun je NIET tekenen zonder een lijn dubbel te tekenen en zonder je pen op te tillen?

Vraag 3 Sander en Youssef houden een wedstrijd. Sander rent rond het

zwembad hiernaast. Youssef zwemt baantjes in de lengte (dus van 50
meter). Sander rent drie keer zo snel als Youssef zwemt. Als Youssef zes
baantjes heeft gezwommen, dan heeft Sander precies vijf keer rond het
zwembad gerend.
Hoe breed is het zwembad?

Juf Latifa gaat weg
Hoi lieve leerlingen, ouders, docenten en iedereen waar ik samen mee heb gewerkt,
Ik ga iets doen wat ik altijd al had willen doen. Dat betekent wel dat ik jullie moet verlaten. Ik zal jullie
missen. Ik vond het een geweldige ervaring. Ik vond het super leuk om tutor te zijn. Mijn leerlingen
waren de liefste leerlingen en deden altijd heel goed mee. We konden lachen en wat er ook aan de
hand was, tijdens het lesgeven vergat ik dit allemaal, dank hiervoor. Ik zal jullie nooit vergeten en
neem de inspirerende gesprekken mee. Ik wil de ouders bedanken voor de openhartige gesprekken, de
docenten van de school voor hun betrokkenheid en hulp en tot slot wil ik mijn team bedanken, wat heb
ik veel aan jullie gehad de tijd dat ik bij The Bridge gewerkt heb!
Groet, Juf Latifa

Goodbye
I have watched you learn and grow
and change from day to day.
I hope that all the things we have done
have helped in some small way.
Remember all the fun we had
In all the things we did,
but most of all remember...
You are a very special kid!

Rekenraadsels deel 2
Vraag 4 Het hekje van de buurman zit vol gaten, zie het hekje hiernaast.
Door de storm van vannacht is het hekje omgewaaid. Het ligt nu op de grond.
Welk van de onderstaande hekjes is van de buurman?

Bespreek de oplossingen van de rekenraadsels met je tutor in de les!

DOEI!
Bedankt voor het lezen van deze The Bridge HDT nieuwsbrief! Bij vragen kunnen jullie altijd mailen
naar onze Site Director Claire, c.slingsby.tbli@gmail.com, of even binnenlopen in ons lokaal, 301 op de
derde verdieping. En aan onze leerlingen: we zien jullie weer op dinsdagen en donderdagen!

