
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljournaal 14 Februari 2020                nummer  21                                                                                          

Agenda       Agenda     

 

Beste ouders/ verzorgers: 
Carnaval  
Op vrijdag 21 februari a.s. vieren wij carnaval op school. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. 
Zwaarden, pistolen, messen of andere wapens mogen niet worden meegenomen.  
In de ochtend spelen/werken de kinderen in de eigen groep en ’s middags zijn er spelletjes.  
Tijdens de lunch willen wij met alle klassen pannenkoeken eten. De leerkrachten hebben per groep een verzoek aan de 
ouders gedaan om pannekoeken te bakken en deze naar school te brengen. Veel ouders hebben zich al aangemeld, 
waarvoor hartelijk dank!  
De kinderen hoeven deze dag géén tussendoortje en lunch mee te nemen. Ook voor het drinken wordt gezorgd. Mag 
uw kind geen koekje of pannenkoek, wilt u dan zelf iets lekkers meegeven?  
De schooltijden zijn volgens het normale rooster van 8:30 tot 14:00 uur. 
 
Studiedagen team Kinderbrug 
Vanwege de verschoven studiedag van november 2019 naar afgelopen donderdag 13 februari volgen in deze periode 
twee studiedagen elkaar snel op. We maken u er op attent dat de volgende studiedag direct na de voorjaarsvakantie 
valt, op maandag 2 maart a.s. Het overzicht van de gehele vakantie- en studiedagenregeling vindt u bij beide ingangen 
van de school op de informatieborden en deze is ook op 11 november 2019 als bijlage meegestuurd met het 
schooljournaal aan alle ouders. 
Voor het team is 2 maart a.s. een analysedag van alle gemaakte Cito toetsen, waarbij op school-, groeps- en 
leerlingniveau de opbrengsten met elkaar besproken worden. Vanuit deze opbrengsten en diagnoses kijken we per 
vakgebied naar de ontwikkeling van onze leerlingen en stellen we onze nieuwe groepsinterventieoverzichten voor de 
komende periode op. Deze overzichten en interventies geven ons richting over de inzet van ondersteuning in de 
groepen waarbij we streven naar zoveel mogelijk onderwijs op maat voor onze leerlingen. De ontwikkeling en 
ondersteuningsbehoeften van uw kind(eren) worden tijdens de oudergesprekken met u gedeeld.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marja van Dijk 
 

2020 Maand Februari 2020 Maand Maart 

21-02 Carnaval op school 
Eindtijd 14.00 uur 

02-03 Studie dag team (alle leerlingen vrij) 

24 t/m 28 
Attentie ! 

Voorjaarsvakantie 
Start dinsdag 3 maart i.v.m. studiedag 

03 t/m 20 
maart 

Oudergesprekken n.a.v. Cito 
U wordt uitgenodigd voor een gesprek. 

  04-03 Oud Papier Actie 

  11-03 Hoofdluis controle 

Go voor 
jeugd via 
intern 
begeleider 

 
Mw. Yara Snel 
 

Go voor 
jeugd via 
intern 
begeleider 

 
Mw. Yara Snel 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
15-02 Jackie 5 

16-02 Tijn 1/2a 

17-02 Dane 6 

16 februari juf Jolande 

 

Groep 6: 

Het schooljournaal ven deze week 

De schrijvers zijn: Nienke en Lis 

Maandag: 

Deze week zijn we begonnen met de duim van de dag die krijg je als je goede dingen heb gedaan 

bijvoorbeeld: als je iets behulpzaam gedaan hebt en goed oplet in de les en dan mag je een kaartje 

pakken Maandag kreeg Cateau de duim van de dag en dinsdag had Arthur hem en Woensdag Ellis en 

vrijdag Finn.  

Maandag begonnen we met lezen en daarna rekenen en toen eten en drinken daarna taal en estafette en toen pauze 

en vertellen en daarna natuur en tekenen en toen naar huis ☺ 

Dinsdag 

We deden eerst spelling en toen kregen we gym van juf Noortje en toen we terug kwamen hadden we pauze en 

rekenen en taal toen hadden we weer pauze en toen hadden we lezen, schijven, leefstijl en tekenen en toen was de dag 

op school voorbij. ☺ 

Woensdag 

Vandaaag ! gingen we met sprongen vooruit werken en toen spelling, taal en toen pauze en daarna rekenen en toen  

gingen we aan het zonnestelsel we hebben daar groepje voor elk groepje een kunstwerk en toen pauze na de pauze 

gingen we nieuwsbegrip  en aardrijkskunde en naar huis 

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 

Hadden we studiedag dus we hoefden lekker niet naar school ☺ lekker toch ! 

Vrijdag 

We begonnen met lezen en toen gingen we spelling en rekenen doen en toen taal daarna hadden we pauze en gingen 

we taal afmaken en geschiedenis en toen gingen we aan het zonnestelsel en naar huis dat was alweer de week 

afgelopen. ☺ 

Doei ! 

 

Derden  informatie: 

  

Beste ouders, 

Binnenkort komt Circus Tadaa! bij ons op school. Circus Tadaa! verzorgt circusdagen voor scholen en workshops voor 
bedrijven. En op 20 mei komen ze bij ons. 
Alle leerlingen zullen kennis maken met de spectaculaire wereld van het circus. Ze gaan onder andere ballopen, 
koorddansen, jongleren, eenwielfietsen, zwaaien aan de trapeze en acrobatieken. De dag zal worden afgesloten met 
een circusvoorstelling waar alle leerlingen verkleed en geschminkt in meespelen! Komt dat zien! 
 
Om er een spetterende dag van te maken hebben we die dag veel hulp nodig van ouders opa's oma’s tantes, ooms, 
buurman of buurvrouw , als het maar een volwassene is! 
Nu vragen we wel vaker jullie hulp, maar deze keer is toch net iets anders. We hebben uit het gastenboek van Circus 
Tadaa! (www.tadaa.nl/scholen-gastenboek) begrepen dat het ook voor de ouders een feest is om mee te mogen doen! 
Dat feest begint al de avond van tevoren. Iedereen die komt helpen op de dag zelf krijgt dan een uitgebreide (en naar 
het schijnt hilarische) uitleg over de circusdag. 
Wees er dus snel bij en meld je aan! 
 
Let op! Het is dus van belang dat je dinsdag 19 Mei van 20.00 tot 22.00 uur  
én woensdag 20 mei van 8.30 tot 14.00 beschikbaar bent.  
 
 

 
Aanmeldgingen kunnen per mail naar or.kinderbrug@ssba.net  onder vermelding van naam en telefoonnummer  
Vermeld er even bij naar welke klas de voorkeur gaat om bij te helpen .  
 
De ouderraad.  

 

 

http://www.tadaa.nl/scholen-gastenboek
mailto:or.kinderbrug@ssba.net


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
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

