
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljournaal 26 April 2018      nummer 32                                              

Agenda 
2018 Maand Mei 

  

27 april t/m 11 mei Meivakantie 

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) 

21-05 2e Pinksterdag 

23-05  Hoofdluiscontrole 

Kernteam op aanvraag via 
Intern begeleider 

Dhr. Paul Wiewel 

 
Beste ouders/ verzorgers: 

Dodenherdenking 
Beste ouders,  

Op vrijdagavond 4 mei a.s. vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats.                                 

Al een aantal jaren gebeurt dit op de Noordhoek te Roelofarendsveen tegenover het Monument voor de Gevallenen.                                                                           

Alle Nederlanders worden herdacht die in oorlogssituaties of bij vredesmissies zijn omgekomen sinds de  

Tweede Wereldoorlog. Veel inwoners doen hier aan mee door te zingen in het gelegenheidskoor, mee te spelen in 

muziekverenigingen Door Gunst Verkregen en Liefde voor Harmonie, als leerlingen van het Bonaventuracollege, als  

leerlingen van basisschool de Klimboom en veel leden van het Oranjecomité. De herdenking begint om 19.00 uur.                                                          

Ondanks dat 4 mei vaak in een vakantie valt hopen we dat u er met uw kinderen aandacht aan wilt besteden of  

ook de herdenking bezoekt, uiteraard het liefst in Roelofarendsveen. 

- Waterpret met waternet! 
De week na de Pinkster start op school het Waterproject. De ouderraad heeft voor iedere klas een uitje georganiseerd naar  

het waterleiding duin gebied in Vogelenzang. De kinderen krijgen hier allemaal op eigen niveau een les over water.  

En we zullen een dagdeel met een GPS een boswandeling maken door het prachtige gebied. 

Voor deze dag zijn we op zoek naar ouders die hierbij kunnen helpen. Vanuit iedere groep zal via de leerkracht een brief  

worden verspreid naar de ouders/verzorgers met meer informatie over deze dag en welke hulp er nodig is. Wij hopen dat  

we op u kunnen rekenen. 

Met vriendelijke groet 

Maaike Rietmulder 

Ruby Daalmeijer 

Els Wiersma 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 6: 
 
De vier spreekbeurten van groep 6 

Lisanne, Nick, Thijmen en Louis  
De spreekbeurt van Lisanne ging over autisme. Het was interessant en veel  
kinderen wisten er niks van haar vader werkte met autisme en hij heeft het zelf. 
Vandaag kwam de hond van Lisanne in de klas en hij heette:  
Barrie en het is een Duitse herder. 

  
                                                  
                                De spreekbeurt van Nick ging over kranen. 
                                Het was een leuk onderwerp en daarna mochten we ook nog even  
                                in de kraan zitten en dat was leuk en de vader van Nick kwam  
                                ook nog met de vrachtwagen.  
  
 

De spreekbeurt van Thijmen ging over Feyenoord.  
Het was leuk maar het was jammer voor de meeste dat het over Feyenoord ging. Hij vertelde veel over de spelers. 
  
De spreekbeurt van Louis ging over Frankrijk. 
Een leuke spreekbeurt en het was heel interessant en  
het leukste was dat Louis daarna toastjes uitdeelde met  
brie of camembert en de meeste kinderen vonden het lekker. 
  
Dit is geschreven door: Nick en Louis 

 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd!  
27-04 Maud Hoogenboom 8 
27-04 Thijmen van der Linde 6 
28-04 Floor van Diemen 1/2B 
29-04 Neeltje Mooren  4 
29-04 Eva van Polanen  5 
29-04 Jiil Rotteveel  6 
06-05 Jytte van Haastrecht 3 
07-05 Mats van der Hulst 7 
11-05 Roel Brugman  1/2B 
11-05 Giel Straathof  8 
12-05 Rachel Sliedrecht  7 
16-05 Jack van der Geest 7 
17-05 Jan van der Helm  1/2A 
18-05 Jan Vonderbank  5  
 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derden informatie: 

- Oud Papier Actie woensdag 2 Mei: 

Aanstaande woensdagavond 2 Mei wordt weer het oud papier in Rijpwetering ingezameld ten bate van de school. 

Alle opbrengsten van het oud papier komen volledig ten goede aan onze leerlingen, dus u begrijpt dat iedere extra kilo aan 

papier voor ons belangrijk kan zijn! Zet u het papier voor 18.15 buiten?  

Deze woensdag wordt het ophalen verzorgd door de volgende enthousiaste ouders: 
Dhr. B. Brugman, M. Starre en Bart. 
Mocht u niet kunnen, dan dient u zelf voor vervanging zorg te dragen. Vanaf 18.15 uur bent u van harte welkom in Cafetaria  
De Halte om na het nuttigen van een kop koffie/thee aan de slag te gaan. Namens de ouderraad en de leerlingen, u allen 
bedankt voor het verzamelen van het oud papier en de ophaalouders dank voor hun inzet! 

 

47ste HANEPOELLOOP 

Hallo jongens en meisjes. 

Zoals jullie misschien al weten organiseert s.v. ROAC ook dit jaar weer een prestatieloop.  
Deze wordt georganiseerd op HEMELVAARTSDAG en dat is dit jaar op 10 mei 2018.  
Het is een prestatieloop met 4 afstanden, 5 en 10 km, 10 Engelse mijl en voor kinderen t/m 12 jaar is er de 2,5 km.  
Leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Kaag en Braassem worden uitgenodigd om op 10 mei naar het  
HERTOGSPARK in Rijpwetering te komen om deel te nemen aan de 47ste HANEPOELLOOP. 
Deelname aan de 2,5 km kost € 2,00. De start is om 10.15 uur en inschrijven kan vanaf 09.30 uur in het clubgebouw van s.v. 
ROAC. (Wees ruim op tijd aanwezig.)  
Er zijn diverse prijzen te winnen en voor alle lopertjes is er een leuk aandenken.  
 
Tot ziens op Hemelvaartsdag! 
 

- Polderdag, 10 mei, Land van Wiek & Water 

Land van Wijk & Wouden organiseert de 21e Polderdag met als thema ‘Land van Wiek & Water’. 
De polder in, de boer op! Op de Polderdag fiets- en wandel je langs boerderijen en kwekerijen en kun je genieten van  
agrarische activiteiten, streekproducten en muziekoptredens in de mooiste tijd van het jaar.  
Je kunt o.a. een speurtocht doen, ponyritje maken, fotoshoot bij een tractor, springkussen etc. 

Vijf gloednieuwe fietstochten zijn uitgezet. 

Datum: do 10 mei, bedrijven te bezoeken van 10-16 uur 
Inschrijven bij één van de startpunten tussen 10-13 uur 
Starten kan o.a. bij de Veense Bukker of de woon-werklocatie van Gemiva aan de Leidseweg, Oud Ade 
                         zie voor overige startpunten Polderdag.nl  
Kosten: 3,50 euro per volwassene, kinderen gratis deelname 
Bij inschrijving krijg je de route-kaart 
Zie de site voor de kleur- en fotowedstrijd. 
Fiets jij ook mee tijdens de Polderdag?  



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- COWBOYS en COWGIRLS gezocht! 
Zondag 27 mei is het weer zover, dan zullen de lopers van de Leiden Marathon ook weer Rijpwetering en Oud-Ade passeren.  
In Oud-Ade wordt er al jaren een klein feestje gebouwd en moedigen we met elkaar alle lopers aan, zodat zij de laatste 
kilometers met een goed gevoel tegemoet gaan.  
Dit jaar is het thema ‘Western’ en zijn wij op zoek naar mensen, en dus ook kinderen, die graag een steentje bijdragen aan  
dit thema en verkleed komen.  
Om het nóg leuker te maken, organiseren wij voor de kinderen t/m 10 jaar een verkleedwedstrijd en zijn daarmee leuke  
prijsjes te winnen.  
Trek je verkleedkleding dus uit de kast en kom op zondag 27 mei naar Oud-Ade om er met elkaar wat leuks van te maken!  
De eerste lopers zullen rond 12:00 uur het dorp passeren. Rond een uur of 15:00 zal de laatste loper langs zijn geweest en 
daarna zal de prijsuitreiking van de verkleedwedstrijd plaatsvinden. 
 
Namens het comité, 
Irma Bouwmeester 

 

- ROAC is op zoek naar jonge voetballers en voetbalsters 
Om een aantal teams in de jongste jeugd en bij de meisjes te complementeren zijn wij nog op zoek naar jongens en  

meisjes die volgend seizoen op voetbal willen gaan. We nodigen jullie na de meivakantie van harte uit om een keer mee te 

komen trainen bij de jongens of meisjes. De jongens onder de 9 jaar trainen op dinsdag en de meisjes trainen op maandag  

en donderdag 
Wil je een keer mee komen trainen stuur dan een mail naar jeugdvoetbalzaken@svroac.nl. 

We zien jullie graag verschijnen op de velden van s.v. ROAC. 

 
 
- Activiteitenladder Mei 2018 / Meivakantie  
Meer informatie: www.detweesprong.nl / sportcoach@detweesprong.nl 
Lucas van Leydenlaan 2 - 2371 Roelofarendsveen – tel: 071-3313222 
 
 
 
Email adressen van Ouderraad en Mr.: 

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

 
 
 

Team en medewerkers van de Kinderbrug wensen u en de kinderen een hele fijne vakantie!! 

https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=FwDuwWgz90_Pfw2eGUxRz-pKZguPZ_KN47c0sou-R3bMBDPeVKvVCA..&URL=mailto%3ajeugdvoetbalzaken%40svroac.nl
http://www.detweesprong.nl/
mailto:sportcoach@detweesprong.nl
mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
mailto:or.kinderbrug@ssba.net

