
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 13 September 2019                   nummer  2                                                                                          

Agenda                                                 Agenda     

 
 

Beste ouders/ verzorgers: 
 
Ouderavond  
Afgelopen woensdag waren veel ouders aanwezig op de start-ouderavond van dit schooljaar. Namens het 
team willen we u hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid!! 
 
Schoolklapper  
Vandaag heeft ieder oudste kind van het gezin deel B van onze schoolgids ontvangen; de Schoolklapper 
2019-2020. Hierin vindt u veel praktische informatie en een kalender waarin jaaractiviteiten zijn opgenomen. 
Mocht u naar aanleiding van de onderwerpen nog vragen hebben dan kunt u altijd even binnenlopen. Meer 
uitgebreide informatie vindt u ook in deel A: de Schoolgids 2019-2020. 
 
Aanvang van de lessen 
Om de lessen op tijd te kunnen beginnen hebben we deze week de klok wat strakker gehanteerd om te 
voorkomen dat er teveel lestijdverlies ontstaat. Dit lestijdverlies kan op weekbasis behoorlijk oplopen en dat 
willen we natuurlijk voorkomen. Gelukkig doet iedereen heel erg zijn /haar best om op tijd binnen te zijn. 
Helpt u ons om op tijd te kunnen starten? 
 
 
 

2019 Maand September 2019  Maand Oktober 2019 

09-09 Start gesprekken ouder/kind 02-10 Oud Papier Actie 

11-09 Hoofdluis controle 02-10 Kinderboeken week t/m 14 okt. 

20-09 Kermis (alle leerlingen vrij) 21 t/m 25 Herfstvakantie 

27-09 Schoolfotograaf 30-10 Creatieve ochtend groepen 1 t/m 4 

    

     

Go voor 
jeugd via 
intern 
begeleider 

 
Mw. Yara Snel 
 

Go voor 
jeugd via 
intern 
begeleider 

 
Mw. Yara Snel 
Woensdag 2 okt: 13.30 – 14.30 uur 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groot onderhoud 
In de zomervakantie zijn werkzaamheden afgerond in het gymlokaal en zijn we blij met de nieuwe gymvloer. 
De komende periode zal er binnen en buiten het gebouw van De Kinderbrug verder gewerkt worden aan 
groot onderhoud.  
 
Fietspad direct naast de school 
In de afgelopen dagen hebben er twee, gelukkig kleine, ongevallen plaatsgevonden bij het uitrijden van  
kinderen op de fiets vanaf het Hertogspark naar het fietspad Rijpwetering-Oud Ade.  
Het fietspad is voor ieders veiligheid door de gemeente opgehoogd, met als doel de snelheid af te remmen 
voordat er wordt afgeslagen naar het grote fietspad. Toch gaat dit nu twee keer achter elkaar mis. 
Wilt u uw kind(eren) vragen bij het uitrijden extra goed op te letten? Vooral omdat er naast de school vaak 
hard gereden wordt en ook bromfietsers en e-bikes het fietspad gebruiken. Die snelheden zijn vaak moeilijk 
in te schatten voor de kinderen. We zullen de gemeente vragen deze situatie te bekijken. 
 
Sociale veiligheid en Gezonde School 
De afgelopen twee jaar is er door de teams van SSBA en Kindkracht hard gewerkt aan het afstemmen en 
vergroten van de sociale veiligheid binnen de scholen. Dit is gebeurd in samenwerking met de GGD.  
Medewerkers zijn getraind in de meldcode en lessen op school, managers in het trainen van calamiteiten en 
communicatie en ook zijn binnen de teams een aantal rollen verdeeld. Deze vindt u terug in de schoolklapper 
en schoolgids. Dit alles heeft ertoe geleid dat we het vignet Gezonde School konden aanvragen en dat is aan 
De Kinderbrug toegekend. U kunt dit zien aan het bordje op de deur. 
Samen met de kinderen zorgen we vanuit gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een sociaal veilig klimaat  
binnen de school. 
 
Graag wensen we u en de kinderen een heel fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marja van Dijk 
 

 Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
 

16-09 Ruben 1/2b 

16-09 Don 5 

19-09 Bas 5 

 Rectificatie: 

 Verjaardag van Tygo en Ryan stond foutief vermeld, zij waren jarig op 10 en 11 september. 

 in plaats van in de maand oktober. Onze excuses daarvoor. 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informatie kerk: 

Schoenendoosactie. 
Beste kinderen en ouders, 
Net als voorgaande jaren organiseren we ook dit jaar de Schoenendoosactie. Voor wie nog niet weet wat dit 
inhoudt: 
 
Kinderen, maar ook grote mensen mogen een schoenendoos mooi versieren en vullen met wat speelgoed, 
een knuffel (misschien wel van jezelf) schoolspulletjes, tandenborstel, tandpasta enz. Deze dozen worden 
verzonden naar kinderen die leven in armoede, oorlog, gevolgen van natuurrampen en andere nare 
omstandigheden. Dit jaar gaan de dozen naar kinderen in Malawi, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië 
en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. 
Zo maken we met elkaaar heel veel kinderen blij! 
 
Deze dozen worden verzameld tijdens 'n gezinsviering, maar als je niet kunt komen, kan je 'm ook inleveren 
op school. Op zondag 3 november is er 'n gezinsviering, met speciale aandacht voor de Schoenendoosactie. 
 
Half oktober, krijgen alle kinderen 'n schoenendoos en 'n informatiefolder mee naar huis. De komende tijd 
zal er regelmatig informatie over deze actie in het schooljournaal staan. 
 
We hopen, dat er weer veel kinderen aan deze mooie actie meedoen! 
 
Met vriendelijke groet, Monique van der Geest en Toos van der Poel 
 

                                                           
 
 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derden  informatie: 

 

                                                                                Uitnodiging 

 
Kinderzangmiddag in de Federatieweek 

 
Kom zaterdag 28 september 

 naar de Heilige Adrianuskerk in Langeraar, 
 Langeraarseweg 90, 2461 CL Langeraar  

aanvang 13.45 uur 
 

Houd je van zingen? Ook als je geen lid bent van een koor kun je meezingen. 
Samen met de vier Kinder/tienerkoren uit de Federatie ga je bekende liedjes doorzingen, maar je leert ook 
een aantal nieuwe liedjes. De middag begint om 13.45 uur tot 16.00 uur. Dan krijg je een patatje met iets 
lekkers. 
Tijdens de aansluitende openingsviering van de Federatieweek die begint om 17.00 uur gaan we de 
geoefende liedjes zingen.  
Heb je er al zin in gekregen? Je kunt je opgeven via de mail:  federatieweek@rkgroenehart.nl  vóór 22 
september. Heb je vragen? Hiervoor kun je dit emailadres ook gebruiken.  
 

Overblijf moeders/vaders gezocht 
We zijn op zoek naar 1 a 2 overblijfmoeders/vaders. 
Het gaat om een uur tussen de middag, half uur onderbouw en een half uur bovenbouw u ontvangt 
hier een kleine vergoeding voor. 
Heeft U interesse meld u zich dan bij Joke van Dijk 
 

Schoolfotograaf  

Geachte ouders, 

                                                                                                                                Achtergrond: 
Vrijdag 27 september  a.s. komen wij op school om 
de kinderen te fotograferen. ( individueel+groep+ broertjes/zusjes) 
Kleding advies: zie achtergrond. De kleur is neutraal. 
Kies kleding naar eigen smaak. Pas op: Fluor kan een reflexie geven  
op de kaaklijn van het kind. Hele fijne streepjes kunnen een  
vervorming geven in de afdruk van het pasfotovel.  
Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met 
kletsnatte haren op school aankomen. 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet afhandeling foto’s: 
De afhandeling van de foto's, zal via internet plaats vinden. 
Familie foto’s: 
De school hangt de intekenlijsten op in de gang, op het prikbord bij de hoofdingang . 
Vanaf 14.00 fotograferen we de broertjes en zusjes aan de hand van de intekenlijsten. 
De broertjes en zusjes die allemaal op deze school zitten gaan niet automatisch en ook niet onder 
schooltijd op de foto. 
Dus elke ouder die het leuk vindt om een foto van de kinderen 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 

 

 

Vleermuisexcursie met bat-detector in Nieuwe Wetering op 27 september 

Stichting Groen Licht houdt op vrijdagavond 27 september een Vleermuisexcursie voor kinderen 

vanaf 8 jaar en hun eventuele begeleiders. Het programma begint ’s avonds om 19.45 uur met een 

introductie over het duistere leven van vleermuizen en hun spectaculaire jachttechniek. Deze 

introductie vindt plaats in de kantine van Uit den Boogaard Hoveniers, Achterweg 21 in Nieuwe 

Wetering. 

 

Aansluitend lopen we in de schemering naar natuurgebied ’t Eerste Stuk waar met een speciaal 

apparaatje – de bat-detector – de geluiden van een vleermuis hoorbaar gemaakt worden. Iedere 

vleermuissoort heeft zijn eigen frequentie. Er worden daar meestal vijf verschillende soorten 

gespot. 

 

De excursie eindigt rond 22.00 uur bij het startpunt. Kosten 3 Euro per persoon. 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot woensdag 25 september via 

info@stichtinggroenlicht.nl of telefonisch op 071-3315314 

 
- Avondwandelvierdaagse.  
Dit jaar hebben velen van jullie weer meegelopen met de avondwandelvierdaagse van de vakantiespelen. 
het waren er dit jaar 288 die voor verschillende scholen gelopen hebben en zo konden jullie geld bij elkaar 
lopen voor fruit wat we weer komen uitdelen woensdag in de kermis week. En ook was er weer een school 
die de wisselbeker in ontvangst mag nemen het was erg spannend dit jaar hier onder de uitslag 
  
           1  de Kiem       22,68 % 
           2  Roelevaer   22,61 % 
           3  Elkerlyc        21,46 % 

mailto:stichtinggroenlicht@hotmail.com
mailto:stichtinggroenlicht@hotmail.com


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           4 Klimboom    18,56 % 
           5 Kinderbrug   15,34 % 
  
we hopen namens het vak dat jullie volgend jaar weer meedoen fijne kermis gewenst namens de 
organisatie. 
Ronald Spruit 
 
 
 

 

 

 
 
Artikel Nieuwsbrief 
 

Webinar – Zo help je je kind een scheiding door!  
 
 
 
Op 25 september 2019 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve een webinar 
over het begeleiden van kinderen bij een scheiding. Het is bedoeld voor alle ouders die gaan scheiden 
of gescheiden zijn.  
 
Kinderen zien hun ouders het liefst bij elkaar. Een scheiding zal dan ook veel indruk maken. Het is dus van 

groot belang dat ouders veel aandacht hebben voor de beleving van de kinderen, vóór, tijdens en na de 

scheiding.  
 

In dit webinar, een lezing die je thuis kan volgen achter je computer, geeft kinderpsycholoog en 

opvoedkundige Tischa Neve tips om kinderen goed te begeleiden tijdens het proces van een scheiding. 

Hoe vertel je het je kinderen? Hoe ga je om met hun emoties? En die van jezelf? Welke dingen zijn nou 

essentieel om te doen in zo’n proces met kinderen?  

Tischa is naast deskundige ook ervaringsdeskundige. Wat zij nu anders probeert te doen dan hoe het bij 

haar vroeger is gegaan, deelt ze ook met je in dit webinar.  

 

Dit webinar vindt plaats op woensdag 25 september 2019, 20.30 tot 21.30 uur. 

Aanmelden voor de gratis CJG-webinar via www.cjgcursus.nl 

 

 

 

 

http://www.cjgcursus.nl/
http://www.cjgcursus.nl/


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Openmonumentendag 

Op 14 september wordt de Open Monumentendag uitgebreid gevierd in Kaag en Braassem met activiteiten, 
die ook heel leuk zijn voor kinderen! 
Zo kun je instappen in historische bussen van Maarse en Kroon (waar wellicht opa’s van kinderen van school 
nog op gereden hebben) en uitstappen bij een monument en met een boot varen naar oude boerderijen. 
Zou je aandacht kunnen schenken in de nieuwsbrief aan dit evenement dat vrij toegankelijk is? 
 
Tevens sturen we de link mee naar onze website waar een speciale pagina is ingericht voor de Open 
Monumentendag 
https://www.rondomkaagenbraassem.nl/uitagenda/open-monumentendag-kaag-en-braassem 
 
 

Bibliotheek Rijn en Venen een taalshow 

Deze week is de Week van de Alfabetisering. Tijdens de Week van de Alfabetisering organiseert Bibliotheek 
Rijn en Venen een Taalshow.  
Deze is op zaterdag 14 september van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in Roelofarendsveen.                          
( Schoolplein 7)  
U bent daar van harte welkom. Samen dringen we de Laaggeletterdheid terug in onze omgeving.  
 
Programma: 
10:00 - Opening met burgemeester Marina van der Velde 
10:10 - Panelgesprek over laaggeletterdheid 

10:30 -Kindertheater door theatergroep Marnick 
11.00 - Presentatie 'Gewone mensentaal' 
11:15 - ‘Zing Nederlands met me’ m.m.v. duo Van Het Lied 
11:45 - Afsluiting met een mooi gedicht over… taal! 
 

De voorstelling van het kindertheater gaat over het boek: Kikker is Kikker. Erg leuk om daar veel gezinnen 

voor uit te nodigen. 

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! 

https://www.rondomkaagenbraassem.nl/uitagenda/open-monumentendag-kaag-en-braassem
mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
mailto:or.kinderbrug@ssba.net
mailto:or.kinderbrug@ssba.net

