
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 31 Augustus 2018       nummer  1                                                                                          

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 

26-09 Kinderpostzegels  

28-09    Fotograaf 

    

GO voor Jeugd  via 
Intern begeleider 

Mw. Carlijn van Ruiten 
 

 
Beste ouders/ verzorgers: 
 
Vandaag ontvangt u van ons het eerste schooljournaal van dit jaar. 
Deze week zijn we weer met team en kinderen het nieuwe schooljaar gestart. Na het delen van alle vakantieverhalen  
en foto’s hebben de kinderen deze week kennis gemaakt met het nieuwe rooster en de indeling van de tijden.  
 
Als bijlage bij dit schooljournaal ontvangt u van ons de uitnodiging en het programma voor de ouder-informatieavond op  
donderdag 6 september a.s. 
U bent dan van harte welkom!! 
 
Nieuw dit schooljaar is de inzet van onderwijsassistentes. Zij zullen het team omdersteunen in de ontwikkeling van  
de kinderen. Volgende week stellen zij zich in het tweede schooljournaal aan u voor. 
 
De samenwerking met ouders in de zorg voor de kinderen vinden wij als team heel belangrijk. We hopen dan ook  
dat we dit schooljaar elkaar hierin weer zullen vinden.  
De groepen starten de komende weken met de kindgesprekken en vrij snel daarna zullen de eerste  
oudergesprekken met alle ouders plaatsvinden. Van de leerkrachten ontvangt u bericht wanneer de oudergesprekken  
starten. Op die manier kunnen we een mooie start maken voor dit nieuwe schooljaar. 
 
Team en medewerkers wensen u en de kinderen een heel fijn weekend en mooi schooljaar toe!! 

 

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  



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie ouderraad: 
Geachte ouders, 

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

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 

 
 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd!  
30-08 Joep de Vries  6 
30-08 Juf Angelique 
 
03-09  Jamshid Rezai  7  

05-09 Louis Chauvet  7 
 

- Oud Papier Actie woensdag  5 september: 
Aanstaande woensdagavond 5 september 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. R. Bouwmeester, Dhr. P. Bouwmeester en Dhr. K. van der Geest. 
  
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!! 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Derden  informatie: 

ZONDAG 2 SEPTEMBER 

 
OPEN DAG 
IN SAMENWERKING MET 
PEUTER & KLEUTER SPORT 

 
 

DOSR 
                      Kom kijken en meedoen bij DOSR en Kleuter & Peutersport en speel leuke sportspellen  

                                                                  met je vriendjes en vriendinnen!         Voor alle jongens en meisjes van 3 t/m 11 jaar! 
Inschrijven kan op de dag zelf vanaf 9.30 uur. We beginnen om 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Sportpad 17 - 2371 PP Roelofarendsveen - 071-3312957 
 
                         Spelplezier is het allerbelangrijkst, vergeet je sportspullen niet!  
 
 
 
 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informatie kerk: 

Kinderkoor LOSZ 

LOSZ staat voor Laat Ons Samen Zingen. Samen zingen is veel leuker dan alleen. Kom je met ons meezingen? Elke week  

oefent het kinderkoor op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk van Rijpwetering. Elke maand zingt het koor  

tijdens een gezinsviering in de kerk. Vind je het leuk om te zingen dan ben je op vrijdag van harte welkom. 

 

KINDERWOORDDIENST 

Sinds januari van dit jaar is er elke maand een speciale kinderwoorddienst tijdens de viering in de kerk. Wij willen dit in het 

nieuwe schooljaar graag voortzetten! 

Tijdens de viering gaan we samen het evangelie lezen in een kindervertaling. We denken over de woorden van Jezus na en  

gaan ermee op een creatieve manier aan het werk. 

Op zaterdagavond 1 september aanstaande zal de eerste kinderwoorddienst zijn van het nieuwe seizoen. Wij hebben er  

weer zin in en hopen dat jij je aan wil sluiten. 

Het evangelie gaat dit keer over regeltjes en het verschil tussen schoon en zuiver zijn. Daar gaan wij mee aan de slag!  

Kom jij ook? 

De viering is om 19.00 uur in de kerk van Oud Ade en de voorganger is pastoor Jack Glas.   

Graag tot dan!!!  

Katrin van Polanen en Pauline Chauvet.  

 

 

 

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

