
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 13 April 2018       nummer  30                                                                                          

Agenda 
2018 Maand April 

17, 18 en 18 apr. CITO eindtoets 

20-04  Koningsspelen  

27 apr. – 11 mei Vakantie 

  Maand Mei 

02-05 Oud Papier Actie  

16-05 Verkeersexamen groep 7 (praktijk)   

16, 17 en 18 mei Kamp groep 8 (groep 1 t/m 4 vrij)  

    

Kernteam/ Go voor jeugd 
op aanvraag  via Intern 
begeleider 

Dhr. Paul Wiewel 

 
Beste ouders/ verzorgers: 
Beste ouders/verzorgers, 
Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen voor de groepen 5 t/m 8 bij de sportvelden van DOSR en WVC. Wij zijn dit jaar op zoek  
naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om bij deze sportdag te komen helpen. De taak die we deze ochtend hebben is 
het begeleiden van een atletiek onderdeel of een spel. De ochtend start om 8:30 uur met een korte briefing waarna we om  
8:45 uur naar de velden lopen. Rond 13:00 uur is de sportdag afgelopen. 
Lijkt het u leuk om ons deze ochtend te komen helpen? Stuur dan een email naar noortjevanhaestregt@ssba.net . 
Met sportieve groet, 
Koningsspelen commissie 

 
“Kriebels in je buik” ouderavond 
Graag heten we u dinsdagavond 17 april a.s. van harte welkom op de ouderavond die georganiseerd wordt in samen- 
werking met Kindkracht, GGD en Kinderbrug. de inloop van deze avond is vanaf 19.30 uur en we starten om 19.45 uur.  
Dit is een iets aangepaste tijd. We hebben van iedere groep al aanmeldingen ontvangen, waarvoor hartelijk dank! 
U kunt zich nog opgeven. 
 

Groep  1 t/m 4:  
Creatieve ochtend onderbouw 
Afgelopen woensdag was de laatste creatieve ochtend van dit schooljaar. 
Het is elke keer weer leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen bezig zijn met knutselen, timmeren, dansen, koken enz.. 
Alle ouders en opa’s en oma’s die geholpen hebben bedankt! 

 

https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=Ug0YiLXclgE7OIBTyJVdw8k5UP6w2gB2E8CDALdk7bSUj8T0NKHVCA..&URL=mailto%3anoortjevanhaestregt%40ssba.net


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Groep 6: 

De eerste spreekbeurt is gehouden door Bram en we zijn naar het museum van oudheden  

geweest Een spreekbeurt maken is best veel werk maar het is ook wel leuk het ging over  

Saturnus wist je dat de afstand van de zon   

tot Saturnus is 1.427.000.000. is wow! 

 
 

 
Het was wel een leuk spreekbeurt hij had een goed gekregen.  
Én nu over het museum er was een leuke speurtocht er waren echte mummies  met kisten en verder kregen we een boekje 
om vragen te maken. 
Groeten Bram en Jamshid  

 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd!   
14-04 Tim Houdijk  7 

15-04 Leon van der Veer 4 

 
 

Derden  informatie: 

Ouders gezocht! 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders, die zich in willen zetten voor school bij het controleren  van hoofdluis op  de 

Kinderbrug. Twee weken na elke vakantie op woensdagochtend vindt de controle plaats. U kunt zich opgeven bij  juf Joke.  

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            Kaag & Braaasem Schoolhandbal Cup 

ROAC handbal heeft het initiatief genomen om een schoolhandbaltoernooi te organiseren. Dit gebeurt in samenspraak  

met de sportcoaches/gymdocenten, Heike, Femke, Noortje en Irma, vanuit de Tweesprong. 

Leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Kaag en Braassem worden uitgenodigd om mee te komen doen en te  

strijden om de Kaag & Braassem Schoolhandbal Cup.  

Het toernooi wordt gespeeld op twee woensdagmiddagen op het Hertogspark te Rijpwetering.  

Op woensdag 30 mei voor groep 3 t/m 5 en woensdag 13 juni voor groept 6 t/m 8, beide dagen van 13.00 tot ca. 17.00 uur.  

Het toernooi is bedoeld voor de kinderen die het leuk vinden om te handballen, te strijden voor de eer van hun school en  

een gezellige en sportieve middag willen hebben. 

De teams bij de groepen 3, 4 en 5 bestaan uit 6 spelers, (5 veldspelers en 1 keeper) en maximaal 2 reservespelers. De teams 

 bij de groepen 6, 7 en 8 bestaan uit 7 spelers, (6 veldspelers en 1 keeper) en maximaal 2 reservespelers. 

Kinderen die met een team mee willen doen, kunnen zich tot uiterlijk 25 april aanmelden bij hun sportleraar/gymdocent  

of via het inschrijfformulier onder de agenda van de sportcoach op de website van de Tweesprong. 

http://www.detweesprong.nl 

Ook als je geen volledig team hebt, kun je je aanmelden. 

 
 Welkom! Open dag 

          Zaterdag 14 april  

      10:00 uur - 16:00 uur 

12:00 uur koeien in de wei! 
Boerenlunch-Rondleiding kaasmakerij-Verkoop streekproducten 
Speurtocht voor de kids-Springkussen en pony rijden en nog veel meer. 
 
Oudendijkseweg 4 
2481 KE Woubrugge 
0172-518207 
www.kaasboerderijvanharten.nl 
 
 
 
 

http://www.detweesprong.nl/
http://www.kaasboerderijvanharten.nl/


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie kerk: 
GEZINSVIERING 
Op zondag 15 april is er in de kerk van Rijpwetering om 11.15 uur een gezinsviering, met medewerking van kinderen van de 
Kinderbrug. Pastor Th. Dingjan gaat voor en jeugdkoor LOSZ zal mooie liedjes ten gehore brengen. 
Namens de werkgroep gezinsvieringen, Annelies van Veen en Toos van der Poel 

Lieve kinderen van de Kinderbrug, 
Vrijdag 9 maart waren Claudia Straathof en Gerrie Meerstadt op school om jullie iets te vertellen over de weeskinderen te 
Mbala in Zambia. Het maakte veel indruk op jullie dat deze kinderen geen ouders meer hebben. 
En hebben we spaarpotten  in jullie klassen achter gelaten  En gevraagd klusjes te doen voor jullie ouders en familie. 
Wat hebben jullie ontzettend jullie best gedaan! De totale opbrengst door alle klassen is  114,85 euro. 
Een heel mooi resultaat! 
De kinderen in Mbala zullen er heel erg blij mee  zijn. 
En fijn dat jullie iets willen betekenen, ook voor kinderen die het niet zo goed hebben in een ver land. 
We zijn trots op jullie! 
De pastoraatsgroep H. Bavo en Onze Lieve Vrouwe Geboorte 
 
 
 
 
Email adressen van Ouderraad en Mr.: 

mr.kinderbrug@ssba.net 

or.kinderbrug@ssba.net 

 
 

Namens team en medewerkers van de Kinderbrug wensen we u en de kinderen een heel fijn weekend! 
 

 

mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
mailto:or.kinderbrug@ssba.net

