
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljournaal 18 Oktober 2019                                  nummer  7                                                                                         

Agenda       Agenda     

 
Beste ouders/ verzorgers: 
Lerarentekort 
Veel scholen kampen met vervangingsproblematiek bij afwezigheid van de leerkracht. Ook SSBA zal niet ontkomen aan 
de krapte van leraren. Om voorbereid te zijn is er beleid opgesteld om u te kunnen informeren welke stappen er 
genomen (moeten) worden wanneer de vervanging op een bepaald moment niet meer te regelen is. Deze informatie is 
toegevoegd als bijlage bij de mail van het schooljournaal. 
IKC ouderbrief 
Bij het schooljournaal ontvangt u ook de IKC ouderbrief. Hierin stellen we u op de hoogte van de recente 
ontwikkelingen van de teams van Opvang en Onderwijs. 
Vakantie! Graag wensen alle medewerkers u een hele fijne herfstvakantie!!  
 
Met vriendelijke groet, 
Marja van Dijk 
 
Groep 1-2 

ELLA, een swingend eendje 

Op 1 november gaan de kinderen van groep 1/2 a en 1/2 b naar de 
muziek voorstelling Ella , een swingend eendje. 
Ella is een klein eendje. Ze houdt van swingen. En zingen. En zelf muziek  
verzinnen! Maar de rest van haar familie vindt dat maar niets ... Ze besluit  
alleen de wereld in te trekken, beleeft allerlei swingende avonturen en  
ontmoet een vriend voor het leven! Dit kleuterconcert laat leerlingen  
kennismaken met aanstekelijke jazzmuziek en vertelt een fijn verhaal  
over dapperheid, vriendschap en genieten van muziek.De voorstelling is in basisschool De Kiem. De kinderen gaan hier 
met de bus naar toe We verzoeken u de kinderen €2,- mee te geven om tegemoet te komen in de vervoerskosten van 
de OR. 
Deze voorstelling krijgen alle groepen 1 en 2 van de SSBA aangeboden in het kader van het Kunstmenu. 

2019 Maand Oktober 2019                                Maand November 2019 

21 t/m 25 okt Herfstvakantie   06-11 Oud Papier Actie 

30-10 Creatieve ochtend groep 1 t/m 4 06-11 Studiedag (alle leerlingen vrij) 

  06-11 Hoofdluis controle 

  15 & 22 1e en 2e creatieve middag  gr 5 t/m 8 (Blok 1 ) 

  25 nov. t/m 18 
dec. 

Oude gesprekken op uitnodiging of aanvraag 

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

 
Mw. Yara Snel 
 

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

Mw. Yara Snel 
Woensdag 30: 13.30-14.30 uur 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groep 4: 

Wedstrijd kinderboekenweek. 

In groep 4 hebben we tijdens de kinderboekweek een wedstrijd verhalen schrijven gehouden. De kinderen moesten de 

afloop van een voorgelezen stuk verhaal zelf verzinnen en dit op schrijven. 

Zij konden daarmee net als de echte kinderboekenschrijvers de gouden of zilveren griffel winnen. 

Hieronder de winnaars van groep 4: 
De gouden griffel: Finn Brugman en Dani v/d Star 
De zilveren griffel: Benjamin Chauvet 

 

Groep 6 :                                      

Ma:  we hadden kanjerles afspraken  en verkeer, weektaak,  estafette en natuur. 
Di: spelling, dictee, gym 10 tellen in de rimboe, inval juf Helma en leefstijl/kanjerles. 
Wo: MSV, spelling, taal, juf Anna, aardrijkkunde, nieuwsbegrip over Ellud Kipchoge. 
Do: gym 10 tellen in de rimboe, taal, rekenen, spelling dictee, computer en Engels. 
Vrij: rekenen, spelling, geschiedenis toets, taal, nieuws begrip XL en handvaardigheid tekening van land vlaggen herfst 
vakantie. 
                                                            Groetjes Simon en Daan 

 

 

 

 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
20-10 Fien  1/2b 

21-10 Sem  8 

26-10 Matz   4 

29-10 Cateau  6 

31-10 Sebas  1/2a 

22 oktober juf Marja  

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie kerk: 

Schoenendoosactie 
Beste kinderen en ouders, 
vandaag heeft het oudste kind van elk gezin 'n schoenendoos en informatiefolder mee naar huis gekregen voor de 
Schoenendoosactie. Deze doos kan - natuurlijk geheel vrijblijvend - versierd en gevuld worden. En wil je nóg een doos 
vullen, er staan op school, op het podium lege dozen, die je mee mag nemen. Ook zijn er extra informatiefolders 
beschikbaar. 
Per schoenendoos wordt de - zo noodzakelijke - bijdrage gevraagd van 5 euro. Deze wordt gebruikt voor de transport- 
en organisatiekosten. Dit bedrag kun je IN de aangehechte enveloppe doen, dus niet in de schoenendoos. Plak de 
versierde schoenendoos svp niet helemaal dicht, maar doe er bijvoorbeeld 'n postbode-elastiek omheen, waartussen je 
de enveloppe met geld kunt schuiven. Deze halen wij er tussen uit, en maken het totale geldbedrag van de actie over 

naar de organisatie. 
 
ER IS 'N EXTRA OPROEP, OM OOK VOOR JONGENS 'N DOOS TE VULLEN. ER WORDEN IEDER JAAR MEER DOZEN VOOR 
MEISJES DAN VOOR JONGENS GEVULD. 
 
Van de website www.actie4kids.nl kun je 'n blad downloaden "All about me" (wie ben ik). Op dit blad kun je iets 
vertellen over jezelf en in de doos doen. 
Op zondag 3 november is er in de kerk van Oud Ade om 9.15 uur 'n gezinsviering, met speciale aandacht voor de 
Schoenendoosactie. Je kunt je doos dan inleveren, maar als je niet kunt komen kun je 'm ook op school inleveren. 
Voel je aub niet verplicht om mee te doen, maar natuurlijk hopen wij dat er veel kinderen (en grote mensen) meedoen 
aan deze mooie actie! 
 
Groetjes van Monique van der Geest en Toos van der Poel 

 

Derden  informatie: 
2 en 3 november: Fancy Fair in Oud Ade 
Een leuk uitje voor u en de kinderen, lekker dichtbij? 2 en 3 november is er Fancy Fair in Oud-Ade. Het Dorpshuis staat 
vol stands met leuke spelletjes voor kinderen. De Fancy Fair begint op zaterdag om 14.00 uur met een leuk toneelstuk 
voor alle leeftijden: Kabouter Stouter. Toegang is gratis en kinderen die bij het toneelstuk komen kijken, krijgen wat 
lekkers en een gratis een lootje voor de eerste ronde van het Rad van Avontuur. Ook krijgen de kinderen op school een 
bon voor een gratis ijsje, in te wisselen op de Fancy Fair. Op zondag begint de Fancy Fair om 12.00 uur. De opbrengst 
gaat naar de uitgaansdag van de senioren en naar lokale verenigingen. 

 

Halloween Party  
Vrijdag 1 november  18.30 uur  - 20.15 uur 
Geesten, spoken en heksen. Het zwembad wordt deze avond omgetoverd tot een compleet spookhuis. 
De voorverkoop is inmiddels gestart. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie voor € 5,80. 
Wees er snel op tijd bij, want vol is vol! 
De Halloween party is voor kinderen t/m 16 jaar 
 
Durf jij het aan> www.detweesprong.nl 
 

http://www.actie4kids.nl/
http://www.detweesprong.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! 

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

