
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 8 Maart 2019                   nummer  24                                                                                          

Agenda                  Agenda 
 
2019 Maand Maart 2019 2019 Maand Februari 

 4 t/m 22 mrt.  Oudergesprekken n.a.v. Cito 03-04 Grote Rekendag  

 13-03  Hoofdluiscontrole  04-04 Verkeersexamen groep 7 theorie 

     09-04 Studiedag (alle leerlingen vrij)  

  12-04 Koningsspelen.  

  16, 17 en 18  CITO eindtoets  

  19-04 Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij) 

  22-04 Paasmaandag (alle leerlingen vrij) 

    

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

 
Mw. Karlijn van Ruiten 
 

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

 
Mw. Karlijn van Ruiten 
 

 
Beste ouders/ verzorgers: 

Groep 5 en 6 
Voorstelling Kijk/Kunst 
Op donderdag 7 en vrijdag 8 maart woonden de groepen 5 en 6 de voorstelling bij “Het geheim van de liefde”. Dit 
project is onderdeel van Kijk|Kunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw voor alle SSBA scholen. 
  
IJsbrand is een geniaal wetenschapper. Hij houdt van dingen die je zeker kunt weten. Hij doet onderzoek naar een 
interessant verschijnsel: de liefde. 
Samen met zijn assistente Victoria vormt hij een ijzersterk team. Maar dan komt muzikant Thijs de onderzoeksruimte 
binnen. Alles wat vast stond, komt plots weer los … 

De voorstelling Het geheim van de liefde van TG Locals gaat over onderzoeken, weten en voelen. Over vriendschap en 
verliefdheid. 
Herkenbare thema’s voor de leerlingen van groep 5 en 6! 
In de klas hebben wij de voorbereidende lessen gedaan. 
  
We willen alle rij-ouders hartelijk bedanken voor het vervoer naar de Kiem!! 
José, Mariette, Irma en Jacqueline 

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
10-03 Joey van Rossum  3 
11-03 Jack Vink   3 
14-04 Sammy-Joe Helvensteyn 1/2b 
 
   
Informatie kerk: 
Op zondag 10 maart as. is er om 9.15 uur 'n gezinsviering in de kerk van Oud Ade. Past. Jagerman gaat voor en 
jeugdkoor LOSZ zal mooie liedjes ten gehore brengen. In de evangelielezing van deze viering gaat het  
onder andere over talenten. Iedereen heeft wel iets waar hij of zij goed in is, en waarmee je iets kunt betekenen voor 'n 
ander, of kunt helpen.  
Bijv. behulpzaam, doorzetter, eerlijk, musicaal, sportief, creatief. Je mag dit opschrijven, en er eventueel 'n tekening bij 
maken, en meenemen naar de gezinsviering. 
We hopen, dat er veel kinderen en hun familie naar deze gezinsviering komen! 
Namens de werkgroep gezinsvieringen, Pauline Chauvet en Toos van der Poel 
 
Vasten Actie 
Vrijdag  15 maart komen Kees Kempenaar en Els de With naar de school om een presentatie te geven over het project 
in het dorp KInko te Tanzania. 
Ze woonden en werkten in Tanzania om de drinkwatervoorziening in de regio Tanga te verbeteren. En zijn vanuit 
Nederland er nog vaak te vinden om dit project te ondersteunen. Zij houden een korte presentatie in de groepen 4 tot 
en met 8 van de basisschool  de Kinderbrug.In het noordoosten van Tanzania ligt het dorp Kinko. De meeste bewoners 
van Kinko leven van landbouw en veeteelt. De meeste boeren hebben maar weinig land tot hun beschikking en 
gebruiken alle oogst voor hun eigen huishouden. Slechts enkele boeren verkopen hun groenten ook aan handelaren. In 
het dorpsdeel Kinko C is ook geen schoon drinkwater aanwezig. De vrouwen en meisjes, die als taak hebben om water 
te halen voor het huishouden, moeten hier nu ver voor lopen. De meeste gezinnen gebruiken dan ook het vervuilde 
water uit de kleine rivier die door Kinko C stroomt. Dit vergroot de kans op besmetting van door water overdraagbare 
ziekten, zoals diarree en cholera. Met name jonge kinderen worden vaak ziek, omdat zij extra vatbaar zijn.Via dit project 
zal er een drinkwatervoorziening worden aangelegd in Kinko C. Vanuit schone waterbronnen in het bos bij Kinko zal het 
water naar het dorp geleid worden en aangesloten worden op dorpskranen. Tijdens de constructieperiode zullen er ook 
trainingen worden georganiseerd voor de inwoners van Kinko C over het beheer en onderhoud van de 
watervoorziening. Er wordt een comité opgericht die de verantwoordelijkheid voor het onderhoud draagt en er worden 
twee loodgieters opgeleid. Door de nieuwe watervoorziening zullen vrouwen en meisjes minder ver hoeven lopen voor 
water, waardoor ze meer tijd overhouden voor werk, school of voor zichzelf. Daarnaast is de kans groot dat de toegang 
tot schoon water de gezondheid van de bewoners zal verbeteren en ook de kindersterfte zal laten dalen. 
Dit project wordt uitgevoerd door de Tanzaniaanse stichting Chamavita, die al in 1995 is opgericht. Chamavita focust 
zich op drinkwatervoorzieningen, het milieu en kleinschalige lokale initiatieven met extra aandacht voor 
vrouwenemancipatie. De Nederlandse stichting ‘SPOT Tanzania’ ondersteunt de projecten van Chamavita vanuit 
Nederland zowel financieel als inhoudelijk.  
Alle R.K.parochiekernen rondom Leimuiden en Rijnsaterwoude van de Clara&Franciscusfederatie gaan zich in de 
vastentijd inzetten voor dit project.  
 
 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En zullen er spaardozen in de klassen worden neergezet. 
Wij vragen de kinderen klusjes te doen voor familie buren en vrienden om zo geld in te zamelen voor het 
drinkwaterproject en zullen er kluskaarten worden uitgedeeld. 
 
Kunnen wij op U rekenen en uw kinderen stimuleren mee te werken om dit project tot een succes te maken?  De 
bewoners van het dorp Kinko zullen U hiervoor heel dankbaar zijn! 
 
 

Derden  informatie: 

                                             Heeft u zich al opgegeven voor de kennisquiz? 

                          6 april is het weer zover.. de 3e kennisquiz en dit jaar voor het goede doel: 

  

Stichting Droomdag verzorgt Droomdagen voor gezinnen met kinderen waarvan een van de ouders langdurig 
of ongeneeslijk ziek is. 

Een dag die volledig verzorgd wordt voor het gezin, afgestemd op de wensen en dromen van ieders gezinslid. 
Een dag waar het gezin naar kan uitkijken. Een dag waarbij de dagelijkse zorgen voor even naar de 

achtergrond verschuiven. 

Daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen, u toch ook? Geef u dan op, als team van 4 personen voor 30 
maart 2019. 
Het belooft, net als beide voorgaande jaren een leerzame, ludieke maar vooral een supergezellige avond te 

worden. 

Zaterdag 6 April 
Pasteurweg 60 (De lasso Noord) 

Aanvang 19.30 uur 
Tot 6 april!? 

  
Met vriendelijke groet, namens Rotary Roelofarendsveen 

Marieke Wortman 

  



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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! 

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

