
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljournaal 22 Juni 2018       nummer  38                                                                                          

Agenda 
2018 Maand Juli 

04-07 Oud Papier Actie 

09 en 10 juli Musical groep 8 

11-07 Schoonmaakdag  

12-07  3e Rapport mee 

13-07  ’s Middags vrij 

16-07 Zomervakantie t/m 24 augustus 

Kernteam op aanvraag  
via Intern begeleider 

Mevr. Carlijn van Ruiten 
Sandra Burger 

 
Beste ouders/ verzorgers    
Vandaag hebben we mogen genieten van een spetterende zomermarkt! 
Letterlijk met spetters, maar ondanks de regen mocht het de pret niet drukken. 
Want er waren ook spetterende optredens, prachtige werkjes in de verkoop, een echte  
boekenmarkt en bloemenwinkel, heerlijke lekkernijen, waarzeggers, knikkerbaan, voetbal, een springkussen, ponyrijden,  
een veiling, pentekeningen, een loterij 9met dank voor de schenkingen) en nog meer. 
U heeft dankzij uw enthousiasme en bijdragen gezorgd voor een geweldige  opbrengst: 
€ 2008,77!!! Geweldig!! 
De opbrengst is bedoeld om spellen te kopen voor buiten en voor de overblijf  van de kinderen en er is een bijdrage  
bestemd voor techniekmaterialen. 
De zomermarkt is mogelijk gemaakt door alle kinderen, ouderraad, ouders, leerkrachten en anderen die deze zomermarkt 
hebben mogelijk gemaakt. 
Allemaal heel hartelijk bedankt!! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loterij zomermarkt   !!!! 
Nog niet alle loten zijn ingeleverd voor een prijs. 
U kunt ze tegen inlevering van uw lot ophalen. 
Orchidee     934 
Rosé             943 
Glas met inhoud  825 
Bon Vergulde Vos 947 
Bidon   936 
Plant   967      

 
Groep 1/2: 

Beste ouders/verzorgers, 

Wij zijn opzoek naar kleding (jongens en meisjes) die we kunnen gebruiken als verschoning. Heeft u broeken, shirtjes, 

onderbroeken, hemden of sokken die u niet meer gebruikt, zouden wij ze graag willen hebben! 

Groetjes, 
De kleuterjuffen  

Oproep schoonmaak groepen 1/2 
Wij zoeken vrijwilligers om te helpen met het schoonmaken van het kleutermateriaal en de lokalen. 
Dit is mogelijk op dinsdag 10 juli, woensdag 11 juli en donderdag 12 juli. Er komen inschrijflijsten te hangen bij de lokalen  
van groep 1/2A en 1/2 B. 
Wij zijn blij met alle hulp. 
 
Met vriendelijke groet, 
De kleuterjuffen 
 

Groep 6: 
David hield zijn spreekbeurt over vuurwerk. 
Hij had ook vuurwerk mee genomen. 
Helaas mochten we niets aansteken er was ook een kapot gegaan. 
Hij was gesponsord door Kyte van Zante. 
  
                                                                                     Noa hield haar spreekbeurt over de katachtigen. 
                                                                                     Noa vertelde dat als je dicht bij een kat bent dat je bloeddruk dan omlaag  
                                                                                     gaat. Ze vertelde over verschillende katachtigen.  
                                                                                     Het was heel interessant en ze had er veel over te vertellen. . 
  

 

 
 

Rosalie hield haar spreukbeurt over Anne frank. Ze heeft echte persoons bewijzen mee genomen  
van de oorlogen voedsel bonnen. ze liet ook een filmpje zien en die was best heftig. 
 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 6 vervolg 
Anne frank moest  
2 jaar in het achterhuis schuilen.  
  
Amy hield haar spreekbeurt over giraffe. 
Ze had haar favoriete knuffel giraffe mee. 
Er bestaat een witte giraffe, die giraffe 

is nog maar drie keer gefilmd in de geschiedenis. 
Het is een hele zeldzame giraffe. 
  
Groetjes van Sarah en Rosa 

                                                         We hebben  koekjes gebakken. 

                                                                             Ze zijn voor de zomermarkt. 

                                                                             We hebben hulp gehad van de moeder van Jill en van Sem. 

                                                                             Er zijn helaas een paar verbrand. Maar het was leuk, en iedereen mocht  

                                                                             twee keer bakken 

                                                                             En we hebben het afscheid  van juf Mendy gevierd. Ze heeft allemaal spelletjes  

                                                                             met ons gedaan. En ze gaf ons ijsjes. Het was een hele leuke dag. 

                                                                             Groetjes van Noa en Rosalie 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 

23-07 Annebel Schoonderwoerd  8 
24-07 Guus Boer   7 
28-07 Ruben Beek   1/2a   
  
 
 
 
 
 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Derden  informatie: 
 Onderzoekend en ontdekkend leren: 
 Technolab agenda: 

 

De komende periode zijn er weer wat leuke activiteiten gepland. Hier staan ze op een rijtje: 

 Tot en met 30 juni kun je genieten van de Willie Wortel Winnaars tentoonstelling bij BplusC aan de Nieuwstraat 
in Leiden. 

 Op 27 juni organiseren we samen met BplusC een leuke Tech-plaatjes-middag aan de Nieuwstraat. De middag 
duurt van 13u tot 15u. Kinderen kunnen Tech-workshops komen volgen, plaatjes verdienen en hun 
verzamelalbum compleet maken. 

 Op 30 juni vindt het Pl@stival plaats, meer hier over lees je in deze nieuwsbrief. Voor nu: save the date! 
Op onze locatie in Rijksmuseum Boerhaave staan de workshops Energie, Microbiologie en Anatomie op de planning.  
Op de Zweilandlaan gaan we aan de slag met het VMBO-programma, Game Design, Natuur en Techniek, Pretpark 
Bouwen, Stop Motion, Experimenten met Elementen en Praten met Apparaten. 
Er worden ook weer workshops op andere locaties gegeven, zoals Expeditie Singelpark, Risico's en Levend Lab! 
Je bent altijd welkom om een van onze workshops mee te maken :) 

 

 

 
Willie Wortel Expositie 
De winnaars van de Willie Wortel Wedstrijd 
2018 zijn inmiddels al een paar weken bekend! De winnende uitvindingen zijn nog tot en met 30 juni te bewonderen bij  
BplusC aan de Nieuwstraat 4 in Leiden. Wil je weten welke uitvindingen er in de prijzen zijn gevallen? Kijk dan even hier. 

Pl@stival!  
Technolab Leiden en Natuurcentrum Katwijk organiseren samen met de Grondstofjutters en Jutters Katwijk: Pl@stival! Het 

wordt een dag vol activiteiten waar iedereen kosteloos aan mee kan doen om zo te ervaren hoe leuk het kan zijn om iets  

tegen de ‘plastic soup’ te doen. Samen kunnen we het aan! 

 

Waar: Boulevard 73, Katwijk-aan-zee 

Wanneer: 30 juni, van 10:00 tot 16:00 

Kosten: Gratis 
 
Bij de ingang van het terrein kun je een stempelkaart en plattegrond krijgen. Als je alle stempels hebt verzameld krijg je een 

officiële oorkonde en ben je een echte Strandheld! Dus kom 30 juni laten zien dat we allemaal helden kunnen zijn bij  

Pl@stival Katwijk. 

 

Wil je meer weten over wat je allemaal kan doen op het Pl@stival? Kijk dan even op onze website :) 

Tot 30 juni! 

Duurzame Driestar 

In de laatste week van mei vond er een zeer geslaagde editie plaats van Duurzame Driestar! De tweedeklassers zijn na de 

https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=HwjWAdOlEoOidmziaurQG8TnYaP36p11f5s99ZiQWiJpGLvwNtjVCA..&URL=https%3a%2f%2ftechnolableiden.us11.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dc09fd1ec14312d3ccf0dedd3d%26id%3d14e774a814%26e%3d8b002aeb38
https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=-4qy5Ocmyeiu8yUlAEqX1GgmSDytHKjefq_x1tA1X2xpGLvwNtjVCA..&URL=https%3a%2f%2ftechnolableiden.us11.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dc09fd1ec14312d3ccf0dedd3d%26id%3d1790ff133d%26e%3d8b002aeb38
https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=Pe2vYuw2-GDr7r8ieF0DGW8FkzDQyfuB66QWu80Ah_9pGLvwNtjVCA..&URL=https%3a%2f%2ftechnolableiden.us11.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dc09fd1ec14312d3ccf0dedd3d%26id%3de9aa00447a%26e%3d8b002aeb38
https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=mqklXiTevAmGJHFbWU4ycqgGPNqdDiAMi4ZVSCYeMXRpGLvwNtjVCA..&URL=https%3a%2f%2ftechnolableiden.us11.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dc09fd1ec14312d3ccf0dedd3d%26id%3d147a5411f3%26e%3d8b002aeb38
https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=Q08y80pZit-Pe-RxsycuLSCYX01WnWrX6Wk5wG_-oxtpGLvwNtjVCA..&URL=https%3a%2f%2ftechnolableiden.us11.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dc09fd1ec14312d3ccf0dedd3d%26id%3d52ccfbd135%26e%3d8b002aeb38
https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=CAikZvd8lcGCA6a8WLpqv6hWel9efD8MeKGivrfBOKdpGLvwNtjVCA..&URL=https%3a%2f%2ftechnolableiden.us11.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3dc09fd1ec14312d3ccf0dedd3d%26id%3d5f74877f01%26e%3d8b002aeb38


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

introductie in RIjksmuseum Boerhaave in de DOE stand gezet. Hoe? De zon levert ons duurzame energie in de vorm van  

licht en warmte. Licht kunnen we omzetten in beweging, dat hebben ze ervaren door het maken van een zonnebootje of - 

auto. De warmte van de zon kunnen we gebruiken om water in een zonne-boiler op het dak te verwarmen. Welk materiaal 

vangt het best warmte? En hoe hou je die warmte vervolgens vast? Onderzoek doen naar deze elementen blijkt nog niet zo 

makkelijk als gedacht, maar na hard ploeteren waren er erg mooie resultaten. Wat een superboilers zijn er bedacht zeg;  

het leek wel de Willy Warmte Wedstrijd! 

  
Email adressen van Ouderraad en Mr.: 

mr.kinderbrug@ssba.net 
or.kinderbrug@ssba.net 

 
 

Team en medewerkers wensen u en de kinderen van de Kinderbrug een heel fijn weekend! 
 

 

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

