
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 28 september 2018       nummer  5                                                                                          

Agenda        Agenda 
 
2018 Maand September 2018 Maand Oktober 

03-10 Oud Papier Actie 07-11 Oud Papier Actie 

03 t/m 14 okt Kinderboekenweek 07-11 Hoofdluis controle 

22-10 Herfstvakantie 16 & 23 nov. 1e en 2e creatieve middag blok 1. 

29-10 Studiedag (alle leerlingen vrij)  26 november 
t/m 14 dec. 

Oudergesprekken op uitnodiging of 
aanvraag. 

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 
Aanwezig do. 4 oktober 2018 
13.00 tot 15.00 uur 

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 
 

 
 

Informatie kerk: 

DIERENZEGENING OP 6 OKTOBER IN DE H. ADRIANUSKERK IN LANGERAAR. 
Op zaterdag 6 oktober zijn alle kinderen en volwassenen welkom voor de dierenzegening. 
De viering in de kerk is om 15.00 uur. Vooraf en daarna is er op het kerkplein van alles te doen. 
Dus kom met je (huis)dier naar de kerk!!!! Dat wordt een feest voor iedereen!! 
 

Beste kinderen en ouders, 

Vorige keer liet ik jullie al weten, dat we weer bezig zijn met de voorbereidingen van de Schoenendoosactie. 

Het is belangrijk, dat kinderen die het goed hebben, delen in het besef, dat er heel veel kinderen zijn, die leven in oorlog, 

armoede, wees zijn.  

Door 'n schoenendoos te vullen met onder andere een van je knuffels, of iets van je eigen speelgoed, kun je zo'n  

kind heel blij maken, en even laten vergeten, in welke omstandigheden zij leven. 

 

De schoenendozen gaan dit jaar naar Zambia, Sierra Leone, Togo,  

Moldavië, Roemenië, Oekraïne en naar vluchtelingenkampen op Lesbos. 

 

Dan nog 'n vervelende mededeling: jullie zijn gewend dat wij zorgen voor de dozen, maar helaas heeft het bedrijf,  

die de dozen leverde, laten weten, dat de sponsor zich teruggetrokken heeft, en dat ze daarom geen dozen  

kunnen leveren...Dat is natuurlijk heel jammer, en daarom het verzoek, of jullie zelf voor 'n schoenendoos (geen laarzendoos) 

kunnen zorgen. Misschien heeft je oma, tante of buurvrouw wel 'n doos voor je. 

We hopen, dat er toch heel veel kinderen ( en grote mensen) zijn, die meedoen met deze mooie actie! 

Groetjes van Monique van der Geest en Toos van der Poel 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd!  
01-10 Lieke Heij  8 

03-10 Nick van der Helm 7 

05-10 Loїs Turpin  1/2b  

  

Derden  informatie: 
Kinderkleding- en speelgoedbeurs “Kortjakje” 
Zaterdag 29 september 2018 is Kinderkleding & Speelgoedbeurs Kortjakje. 
De verkoop van herfst/winterkleding en speelgoed is van 09:30 uur tot 12:00 uur in het Dorpshuis Plein 13,  
Pastoor van de Plaatstraat 13a te Rijpwetering.  
De toegang is gratis en er staat een Rabobank pinautomaat voor de deur! 
 
Je vindt er onder andere: 

 Kleding maat 56 t/m 176 

 Jassen maart 56 t/m 176 

 Schoenen, laarzen, snowboots, sportschoenen en skeelers in allerlei maten 

 Skikleding en sportkleding  

 Groot assortiment speelgoed zoals bordspellen, puzzels, dvd's, spelcomputers, boeken, houten speelgoed, 
babyspeelgoed, auto’s, en groter speelgoed zoals keukentjes, stepjes, poppenwagens e.d. 

 Fietsen, baby uitzet, autostoelen, kinderwagens en positiekleding 

Leuk als je komt! 
Susanne, Esmeralda en Laura  

Voor nadere informatie en/of het aanvragen van een klantnummer kun je contact opnemen met Esmeralda via 
kortjakje@alwin.eu of Susanne via sedelaar37@hotmail.com  
 

- Volleybalvereniging  IN UP GO   organiseert het jaarlijkse    SCHOLENTOERNOOI!! 

Wanneer: Donderdag 25 oktober  
Locatie: Sporthal de Tweesprong  
Wie: Kinderen uit groep 5/6 & 7/8  
Tijd: 09:00u - 12:00u €10,- per team 
 
Aanmelden kan nog tot 20 oktober:  
Stuur een mail naar evenementen@inupgo.nl  
Vermeld de naam van het team, contactpersoon en geef het aantal jongens  
en meiden aan 
 
Meer informatie vind je op www.inupgo.nl 

mailto:kortjakje@alwin.eu
mailto:sedelaar37@hotmail.com


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Oud Papier woensdag 3 oktober. 

Woensdagavond 3 oktober wordt er 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. R. Helvesteijn, Dhr. Fortman en A. Hollebeek. 

 

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! 

 

Activiteitenladder oktober 1018 

Voor meer Informatie op het prikbord in de hal. 

of www.detweesprong .nl tel: 071- 3313222 sportcoach@de tweesprong.nl  

 

Email adressen van Ouderraad en Mr.: 

mr.kinderbrug@ssba.net 

or.kinderbrug@ssba.net 

 
 

Namens het team van de Kinderbrug wensen we u een heel fijn weekend! 

http://www.detweesprong/
mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
mailto:or.kinderbrug@ssba.net

