
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Schooljournaal 01 November 2019               nummer 8                                                                                            

Agenda               Agenda     

 
Beste ouders/ verzorgers: 
Overblijf moeders/vaders opa’s of oma’s gezocht 
We zijn op zoek naar 1 á 2 overblijfmoeders/vaders, opa’s of oma’s. 
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, meldt u zich dan bij Joke van Dijk 

Bijlagen schooljournaal  
Naast het schooljournaal ontvangt u deze week als extra bijlagen:  de vacature m.b.t. MR-GMR ouder en het 
overzicht van het aangepaste rooster van studiedagen (in het kader onder de vakantieregeling). 
Deze aanpassing vindt plaats vanwege het verschuiven van de studiedag van het team m.b.t. de stakingsdag. 
Graag uw attentie voor de geplande studiedag van 3 december a.s.! Deze datum staat wel in het 
Studiedagenoverzicht in de bijlage maar is per abuis niet in de agenda van de Schoolklapper opgenomen. 
 
Team en medewerkers wensen u en de kinderen een heel fijn weekend! 
Met vriendelijke groet, 
Marja van Dijk 

 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
05-11 Tess 6 
06-11 Frenk 8 
08-11 Emma 5 
  

2019 Maand November 2019                                Maand December 2019 

 06-11 Oud Papier Actie 25 nov. t/m 18 
dec. 

Ouder gesprekken op uitnodiging of 
aanvraag 

  03-12 Studiedag team 

06-11 Stakingsdag Onderwijs 05-12 Sinterklaas feest 

13-11  Hoofdluis controle 05-12 Oud Papier Actie 

15 & 22 1e en 2e creatieve middag  gr 5 t/m 8 (Blok 1 ) 19-12 Kerstviering (lange schooldag) 

25 nov. t/m 
18 dec. 

Oude gesprekken op uitnodiging of aanvraag 23 dec. t/m 3 
jan. 2020 

Kerstvakantie 

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

 
Mw. Yara Snel 
 

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

 
Mw. Yara Snel 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 6: 
 
Maandag 
Eerst gingen wij lezen. 
En toen gingen we Rekenen. 
Toen deden we muziek dat was natuurlijk het leukst. 
Daarna gingen we Estafette  
en Blits doen. 
Dat was de ochtend. 
Nu komt de middag. 
Toen gingen we in de kring vertellen over de vakantie. 
Daarna deden we natuur. En toen gingen we tekenen. 
 
Dinsdag 
We begonnen met spelling. 
Toen gingen we gymmen. 
Daarna gingen we rekenen. 
Daarna taal. 
Toen even lezen. 
Daarna schrijven. 
En toen leefstijl en tekenen. 
Dat was dinsdag. 
 
Woensdag. 
Op het begin deden we MSV (met sprongen vooruit)Dat was super leuk. 
Daarna gingen we spelling en taal. 
Daarna rekenen.  
Toen aardrijkskunde. 
En toen nieuws begrip. 
 
Donderdag.  
We gingen eerst gymmen. 
Toen deden we taal. 
Toen gingen we Rekenen en  
Spelling op de laptop. 
Daarna Engels en schrijven 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 
Eerst gingen we lezen. 
Toen Rekenen en spelling. 
Daarna Taal. 
Toen Estafette en Blitz. 
 Daarna geschiedenis en nieuwsbegrip XL. 
En nu gaan wij een spinnenweb 
maken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Groetjes van Ellis en Renske 
 

Informatie kerk: 

- Schoenendoosactie 

Beste kinderen en hun ouders, 
 
komende zondag, 3 november, is er in de kerk van Oud Ade om 9.15 uur 'n gezinsviering, met speciale 
aandacht voor de Schoenendoosactie. Dhr. Nico Hoogenboom gaat voor in de viering, en jeugdkoor LOSZ, olv 
Jolanda van Berkel zal mooie liedjes ten gehore brengen. Je kunt je doos dan inleveren, maar als je niet kunt 
komen kun je 'm ook op school inleveren. 
 
HET IS NOG STEEDS MOGELIJK OM JE SCHOENENDOOS OP SCHOOL IN TE LEVEREN! 
 
Pas eind november gaan we de dozen naar 'n verzamelpunt in Leiden wegbrengen, dus je kunt nog steeds 
meedoen. 
 
Groetjes, Monique van der Geest en Toos van der Poel 
 

  Derden  informatie: 
 - Oud Papier woensdag 6 november 2019. 

Woensdagavond 6 november wordt er 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 uur buiten?  



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze woensdag wordt het ophalen verzorgd door de volgende enthousiaste ouders: 

Dhr. V. Holeman, Dhr. R. Klapwijk en Dhr. Rijsbergen 

 

Mocht u niet kunnen dan dient u zelf voor vervanging zorg te dragen. Vanaf 18.15 uur bent u van harte welkom bij 

De Vergulde Vos 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! 

 

Activiteitenladder november 2019. 

Voor de maand november staan er weer veel activiteiten gepland, zie voor informatie  

op het prikbord in de hal of www.detweesprong.nl 

De tweesprong  

Lucas van Leydenlaan 2  www.detweesprong.nl tel: 071-3313222 

2371 RW Roelofarendsveen 

 

  

Beste Bewoners. 

Om de lopers van het oud papier te helpen, wil ik vragen om de bewoners van de Blijversweg, Hertogsweg, 

Buiten en Binnen weg het oud papier op een verzamelplek neer te zetten. Op de hoeken van de straat, ipv 

voor alle deuren. Dit scheelt een hoop werk voor onze lopers. We zijn erg blij met de bijdrage van de lopers, 

waardoor de kinderen weer leuke dingen kunnen doen.  

 

Bedankt voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mirjam Bouwmeester 

Aanspreekpunt oud papier basisschool de kinderbrug. 

 
  

 
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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