
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Schooljournaal 11 Oktober 2019                   nummer                                                                                            

Agenda       Agenda     

 
 

Beste ouders/ verzorgers: 

Kinderboekenweek! 
Vandaag hebben de groepen met elkaar op het podium de afsluiting 
verzorgd van de Kinderboekenweek. Liedjes, gedichten, dansjes en het 
reislied, alles kwam voorbij. Alle kinderen heel hartelijk bedankt voor 
het oefenen en verzorgen van de mooie voorstellingen! We hebben 
ervan genoten! 
Ook hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 meegedaan aan aan de 
jaarlijkse voorleeswedstrijd. De jury bestond uit twee onderdelen: een 
kinderjury en de leerkrachtenjury. Zij stonden weer versteld van de voorleeskwaliteiten. Het kiezen was 
daarom extra moeilijk! Uiteindelijk bleek dat er twee winnaars uit zijn gekomen: Birgit en Fatima uit groep 8. 
Gefeliciteerd allebei!  
Voor de tweede ronde van de voorleeswedstrijd van de provincie mag er maar één leerling door. Dat 
betekent dat er nog een keer gestreden gaat worden tussen de beide winnaars. 
Ook de ouderraad heeft voor een extra feestelijk tintje gezorgd in het kader van de Kinderboekenweek: we 
hebben  een groot aantal nieuwe en ook bekroonde boeken ontvangen. Deze zijn tijdens de lessen gebruikt 
en opgenomen in onze schoolbieb.  
Heel hartelijk bedankt!! 

 
 

2019/2020 Maand Oktober 2019 2019/2020           Maand November 2019 

 02 t/m 11 okt Kinderboekenweek 06-11 Oud Papier Actie 

21 t/m 25 okt Herfstvakantie 06-11 Studiedag (alle leerlingen vrij) 

30-10 Creatieve ochtend groep 1 t/m 4 09-11 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 oktober van 13.30 – 14.30 uur 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Groep 6: 

Het is heel leuk op school. En we hebben armbandjes bij juf Anna gemaakt. En we hebben geen tekort aan 

juffen, dus ik vind het een goede school. En nog veel meer: het is een goede grote speelplaats, we kunnen: 

voetballen, basketballen en tafeltennissen en het allerleukste nog bij het handbalveld lekker voetballen.  

 

 

 

 

 

Het zijn leerzame lessen en leuke lessen. Het is niet verkeerd op school. We hebben genoeg aan buitenspeeltijd 

tijd en etenstijd. We hebben met sprongen vooruit een circuit gedaan en een envelop getrokken: tik tik wie ben ik. 

Groetjes van Tim en Tom 

 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
12-10 Juf Helma 
13-10 Juf Anna 

15-10 Juf Joke 

 
 Informatie kerk: 

 

- Schoenendoosactie 

Beste kinderen en ouders, 

volgende week, vlak voor de herfstvakantie, krijgt elk oudste kind van 'n gezin 'n schoenendoos en 

informatiefolder mee naar huis. Deze doos kan- natuurlijk geheel vrijblijvend - door het gezin versierd en 

gevuld worden. En wil je nóg een doos vullen, er staan op school, op het podium lege dozen die je mag 

meenemen. Ook zijn er extra informatiefolders beschikbaar. Áls je meedoet, hopen we, dat je de doos mooi 

beplakt of versiert. Je kunt 'm vullen met bijvoorbeeld 'n knuffel, tandenborstel, tandpasta, een schrift, 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kleurpotloden en dergelijke. Per schoenendoos wordt de - noodzakelijke - bijdrage gevraagd van 5 euro. 

Deze worden gebruikt voor transport- en organisatiekosten. Dit bedrag kun je doen in de aangehechte 

enveloppe. 

 
Heb je thuis nog knuffels liggen waar je niet meer naar omkijkt? De organisatie wil ze graag hebben, zoals 
ook, schriftjes, petten, linnen tasjes, kunststof bekers, slippers ed. Deze gebruiken ze om dozen, waar nog 
niet zoveel in zit, aan te vullen. 
 
OOK IS ER EEN EXTRA OPROEP, OM OOK VOOR JONGENS EEN DOOS TE VULLEN. ER WORDEN IEDER JAAR 
MEER DOZEN VOOR JONGENS DAN VOOR MEISJES GEVULD. 
 
Deze dozen worden verzameld tijdens 'n gezinsviering, op zondag 3 november, om 9.15 uur in de kerk van 
Oud Ade. 'n Viering, met speciale aandacht voor de Schoenendoosactie. En als je niet kunt komen, kun je de 
doos ook inleveren op school. 
 
Bekijk de website actie4kids.nl , en zoek het filmpje "Jij dacht aan mij" eens op. Deze gaat over het uitdelen 
van de schoenendozen. Ook op YouTube te vinden. 
 
Wij hopen, dat er weer veel kinderen meedoen aan deze mooie actie! 
 
Met vriendelijke groet, Monique van der Geest en Toos van der Poel 
 

   

 
  

  
 

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! 
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