
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 7 september 2018       nummer  2                                                                                         
Agenda                Agenda 

2018 Maand September 

05-09 Oud Papier Actie 

05-09  Hoofdluis controle  

06-09 Informatieavond 19.30 uur  

12-09 Stakingsdag (alle leerlingen vrij)  

13-09 Schoolreisje   “Drievliet”  

21-09 Kermisdag (alle leerlingen vrij) 

26-09 Kinderpostzegels  

28-09    Fotograaf 

    

GO voor Jeugd  via 
Intern begeleider 

Mw. Carlijn van Ruiten 
 

 
Beste ouders/ verzorgers: 
Ouder-informatieavond 
Afgelopen donderdagavond heeft de informatie-ouderavond plaatsgevonden. De ouderavond werd heel goed bezocht en  
we willen u bedanken voor uw aanwezigheid en inzet tijdens deze avond. Velen van u hebben positieve reacties aan de 
leerkrachten en directie terug gegeven over de inhoud van het thema Grip op de Groep, welke door Sylvia Pronk op  
inspirerende wijze werd aangeboden, waarvoor hartelijk dank!! 
Update gegevens* 
Via de mail ontvangt u vandaag het schooljournaal én een verkorte versie van het protocol medicijngebruik. 
In het vorige schooljaar heeft u dit protocol ingevuld, ondertekend en weer aan school teruggegeven. 
Wanneer de eventuele medische situatie van uw kind(eren) veranderd is het afgelopen schooljaar ontvangen we graag een 
nieuw formulier van u. U kunt dan het formulier in de bijlage gebruiken of een exemplaar ophalen op school. Het toestaan  
van medisch handelen gebeurt altijd op verantwoordelijkheid van de ouder/ verzorger.  
*Wanneer er niets veranderd is m.b.t. medische gegevens hoeft u niets te doen. Dan blijft het huidige formulier  
van kracht.  Het volledige protocol medisch handelen vindt u ter inzage terug op het informatiebord bij de hoofdingang. 
*Via het Ouderportaal kunt u persoonlijke wijzigingen aan ons doorgeven. We verzoeken u deze regelmatig te updaten  
zodat uw bereikbaarheid in geval van calamiteiten goed geregeld is. 
 
Vandaag stellen onze twee onderwijsassistentes Kim en Sacha zich in dit schooljournaal aan u voor. 
 
 
Team en medewerkers wensen u en de kinderen een heel fijn weekend!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marja van Dijk 

2018 Maand Oktober 

03 t/m 14 okt. Kinderboekenweek 

22-10  Herfst vakantie  

29-10 Studiedag (alle leerlingen vrij)  

    

    

  

    

     

    

GO voor Jeugd  via 
Intern begeleider 

Mw. Carlijn van Ruiten  



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Even voorstellen 
Beste allemaal, 

Vanaf dit jaar ben ik één van de nieuwe onderwijsassistentes. Mijn naam is Kim, ik woon samen met mijn man, dochter van  
bijna 3 en zoontje van 4 maanden in Oude Wetering.  
De school is mij niet helemaal onbekend, 8 jaar geleden heb ik hier met veel plezier 2 jaar stage gelopen. Het is fijn om weer 
terug te zijn.  
Ik heb veel zin om jullie allemaal te leren kennen en te helpen waar nodig is! Tot ziens op school. 
Groetjes, 
Kim van Rijn 

 
Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Sacha Verweij en ik ben 19 jaar. Ik ben geboren in Oud Ade, waar ik nu nog steeds woon. 
De opleiding onderwijsassistent heb ik dit jaar met succes afgerond.  
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam bij de Kinderbrug. Elke maandag en dinsdag werk ik hier als 
onderwijsassistent! Tijdens mijn opleiding  ben ik hier ook al twee jaar stagiaire geweest, vandaar dat  
ik al veel  kinderen ken. Naast het werk op de Kinderbrug ben ik op maandag, dinsdag en donderdag middag  
ook werkzaam bij Kindkracht. Daarnaast ben ik invalkracht op  woensdag en vrijdag bij alle locaties. 
Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan. Ik werk graag met kinderen.  Dit werk past echt bij mij!  

 

Tot ziens!   
Sacha Verweij 
 

Informatie ouderraad: 
Geachte ouders, 

Vrijdag 28 september  a.s. komen wij op school om de kinderen te fotograferen. ( individueel+groep+bz) 

Omdat de foto’s digitaal worden opgenomen is het resultaat duidelijk het beste bij een gemiddelde kleur  

van de bovenkleding. Frisse kleuren komen het beste over. Zwart is vaak somber en fluor is zeker niet verstandig. 

Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met kletsnatte haren op school aankomen. 

Hele fijne streepjes op kleding geeft een probleem met afdrukken op de pasfoto’s. 

Achtergrond: 
Internet afhandeling: 
De afhandeling van de foto's, zal via internet plaats vinden. 
 
Familie foto’s: 
De school hangt de intekenlijsten op. 
Vanaf 14.00 fotograferen we de broertjes en zusjes aan de hand van de intekenlijsten. 
De broertjes en zusjes van school gaan niet automatisch en ook niet onder schooltijd. 
Dus elke ouder die het leuk vindt om een foto van samen te hebben, dient zich in te schrijven. 
De afname is natuurlijk vrijblijvend. Voor een foto van een kleintje alleen, graag een extra tijd invullen. 
 

Met vriendelijke groet, 
De fotografen 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
Middels dit schooljournaal willen wij u mededelen dat het in oktober weer tijd is voor de incassoronde en de 2-jaarlijkse 

verhoging van € 2,50. De ouderbijdrage zal nu € 30,-  gaan bedragen.  

Wanneer u al eerder een volmacht heeft gegeven hoeft u niks te doen. Als u dat nog niet heeft gedaan zal uw oudste kind  

een envelop mee naar huis krijgen met de rekening vanuit Stichting Vrienden van de Kinderbrug, de Stichting waaronder de 

ouderraad valt.  

Van deze bijdrage, tezamen met de opbrengsten van het ophalen van het oud papier,  is het mogelijk dat de school en de 

ouderraad zoveel leuke dingen voor en met onze kinderen kan doen! 

Denk bijvoorbeeld aan het busvervoer, entreegelden van bepaalde musea, schoolreisje of schoolproject. Kerst Sint en Pasen, 

vele liters limonade en andere traktaties. Maar ook duurzame investeringen zoals in speeltoestellen, schoolplein  en wat  

dacht u van al die mooie bibliotheekboeken van afgelopen jaar?!  

Wilt u wat extra’s doen voor school maar heeft u weinig tijd? De ophaaldienst van het oud papier zal heel erg blij zijn met  

extra handen. Voor een kleine tijdsinvestering  van een paar uurtjes op 1 a 2 avonden per schooljaar van u zijn zij al heel blij!   

Via or.kinderbrug@ssba.net kunt u contact opnemen met de ouderraad. 

Met vriendelijke groet, 
Maaike Rietmulder 
Voorzitter Ouderraad 

 
Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
10-09 Tygo van Dorp  4 
11-09 Ryan Kruis  1/2a 
12-09 Anton Ruys  6 
14-09 Freek van der Geest 8  
14-09 Roel van der Poel 7 
  
 
 
Informatie kerk:  
Wie is Jezus voor jou ???  
Met deze vraag gaan wij ons bezig houden in de eerste gezinsviering na de zomer- 

vakantie! Die zal zijn op zaterdag 15 september 2018 om 19 uur in de kerk van Oud Ade.  

Met z’n allen bidden, zingen en communie vieren = HARTELIJK WELKOM. 

Namens de werkgroep gezinsvieringen, 
Pauline Chauvet en Katrin van Polanen. 

 
 
 

mailto:or.kinderbrug@ssba.net


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Derden  informatie: 
 

 

Informatie avond: 

Anders kijken naar ADHD/ADD 

Wat?  Informatieavond over ADHD en ADD en hoe je je hersenen kan trainen om beter met ADHD en ADD mee  

                               om te gaan. 

Voor wie? Voor iedereen die meer wil weten over het omgaan met ADHD of ADD. 

Wanneer? Donderdag 20 september 2018 van 19.30 – 21.30 uur. 

Waar?  Raamstraat 17, Leiden. 

Komen?  De toegang is gratis; Aanmelden noodzakelijk. (zie website) 

  Mail: info@adhapraktijkleiden.nl 

  Website: www.adhdpraktijkleiden.nl 

  Telefoon: 0653778494 

 
Activiteiten ladder September 2018: 
  

Stakingsdag basisscholen Woensdag 12 september 2018 …. 
Woensdag 12 september gaan alle basisscholen in Zuid Holland staken. We zijn bij de 

Tweesprong bezig met het organiseren van een leuke activiteit voor de kinderen uit groep 3 t/m 

8. Helaas is bij het maken van deze activiteitenladder nog niet alle informatie bekend. Houdt 

daarom facebook en de website van de Tweesprong goed in de gaten.  

 
Meer informatie zie prikbord in de hal. 
www.detweesprong.nl  sportcoach@detweesprong.nl  tel: 071-3313222 
 

 
Artikel Nieuwsbrief 
 

 
Lezing  
Hoe beleeft een tweeling de puberteit? 
 

mailto:info@adhapraktijkleiden.nl
http://www.adhdpraktijkleiden.nl/
http://www.detweesprong.nl/
mailto:sportcoach@detweesprong.nl


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coks Feenstra geeft donderdag 27 september 2018 een lezing bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Leiden over de 
ontwikkeling van tweelingen in de puberteit. 
 
Net als eenlingen zoeken tweelingen in deze levensfase hun identiteit, maar voor hen is de situatie anders. Ze moeten zich 
losmaken van ouders èn van hun tweelingbroer/zus, en moeten hun eigen      
identiteit vinden vanuit een nauwe betrokkenheid met hun co-twin. Geen  
makkelijke opgave, hoewel het tweelingzijn ook voordelen heeft in deze periode. 
 
Op donderdag 27 september is Coks Feenstra, tweelingsspecialist en auteur van  
Het grote Tweelingenboek’ onze gastspreker in het Centrum voor Jeugd en Gezin  
Leiden. Zij komt speciaal over uit Spanje om alles te vertellen over de ontwikkeling  
van tweelingen in de puberteit zoals zelfstandigheid, afhankelijkheid en rivaliteit.  
Voor ouders met een meerling tussen 11 en 18 jaar. 
 
Datum en locatie Lezing 
Datum: donderdag 27 september 2018 
Tijd: 19.30-21.30 uur (inloop 19.15 uur) 
Locatie:           Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden 
Kosten: €5,- p.p.  
 
Heb je een pubermeerling en ben je benieuwd? Meld je aan via www.cjgcursus.nl. We willen graag weten op hoeveel  
mensen we kunnen rekenen. En zo kunnen we je bereiken als er onverhoopt wijzigingen zijn. 
 
 

Meer informatie en aanmelding 
Website: www.cursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgleiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Email adressen van Ouderraad en Mr.: 

mr.kinderbrug@ssba.net 

or.kinderbrug@ssba.net 

http://cjghm.nl/cursussen/cjg-lezing-opvoeding-van-tweelingen-een-bijzondere-uitdaging-leiden/-1/2781/563578
http://www.cursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
mailto:or.kinderbrug@ssba.net


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


