
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljournaal 6 Maart 2020                nummer  23                                                                                       

Agenda       Agenda     

 
Beste ouders/ verzorgers: 
Ook dit jaar is er helaas geen spraken van natuurijs. Daarom hebben de ijsclubs Rijpewetering/ Oud Ade de kinderen 
van groep 5 t/m 8 uitgenodigd om donderdag a.s. te komen schaatsen op de 
ijsbaan in Leiden. Zij hebben een bus beschikbaar gesteld. Afgelopen vrijdag 
hebben deze leerlingen een brief ontvangen. Het schaatsen is i.p.v de gymles.  
Namens ons allemaal willen we de ijsclubs heel hartelijk bedanken!!  
 
 
 
GO! Voor Jeugd; Steun bieden aan een ander gezin? Wordt steunouder!  

Als ouders weten jullie allemaal dat opvoeden niet vanzelf gaat. Bij sommige kinderen en in sommige gezinnen is het 

nog wat zwaarder. Het kan dan helpen als een kind af en toe in een ander gezin terecht kan. Een middag kan komen 

spelen of gewoon een dag kan meedraaien. Als je dit op vaste basis aan een kind biedt noemen wij dat 

een ‘steunouder’ of ‘steungezin’.    

Wij zijn op zoek naar mensen die steun willen bieden aan een ander kind of gezin. Door op vaste basis een of twee 
dagdelen per week een kind op te vangen. Maar misschien ook door af en toe een bakkie te doen met de ouders, met 
hen mee te denken en te zorgen dat er af en toe iemand voor hen is. De invulling van het steunouderschap kunnen we 
met elkaar bepalen.   
 
Als steungezin of steunouder kun je veel betekenen voor een kind of een gezin. Heb je interesse? Of ken je iemand die 
graag iets zou willen betekenen voor gezinnen? Neem vooral vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat je zou 
willen en kunnen betekenen. Wij ontmoeten je graag!  

De sociaal makelaars van GO! voor jeugd: Mariska, Paul, Melissa, Stefan, Robin en Saskia 

2020 Maand Maart 2020 Maand April 

11-03 Hoofdluis controle 01--04 Oud Papier Actie 

03 t/m 20 
maart 

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

02-04 Verkeersexamen groep 7 (theorie) 

    10-04 Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)  

  13-04 Paasmaandag (alle leerlingen vrij) 

  14-04  Studiedag team (alle leerlingen vrij)  

  15,16,17 CITO eindtoets 

  17-04 Koningsspelen 

Go voor 
jeugd via 

intern 
begeleider 

Spreekuur: Mw. Yara Snel 
Woensdag 25 maart  
13.30-14.30 

Go voor 
jeugd via 
intern 
begeleider 

 
Mw. Yara Snel 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sociaalmakelaar@govoorjeugd.nl 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
10-03 Joey 4 
11-03 Jack 4 

  
  

In de klas: 

Maandag 

We hebben gelezen. Daarna hebben we gerekend, muziek gedaan. Daarna hebben topografie toets gedaan. Daarna 

hebben we natuur gedaan les 4. 

Daarna hebben we aan het zonnestelsel gewerkt .  

Dinsdag 

We hebben  eerst spelling gedaan. Daarna hebben we gegymd. Daarna hebben we gerekend en taal gedaan. Daarna 

hebben we schrijven gedaan. 

Woensdag 

We hebben MSV gedaan, daarna hebben we spelling gedaan. 

Daarna hebben we taal gedaan. Daarna hebben we gerekend. Daarna aardrijkskunde toets gedaan en sleutelhangers 

gemaakt. Daarna bloktoets nieuwsbegrip en verkeer. 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

Donderdag hebben we gegymd en daarna taal.  Daarna hebben we gerekend en daarna 

spelling. Daarna Engels, estafette en tutor lezen. 

Vrijdag  

Eerst hebben we gerekend, daarna schrijven en geschiedenis test jezelf. 

Daarna hebben we carnaval gevierd en pannenkoeken gegeten. 

mailto:sociaalmakelaar@govoorjeugd.nl


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informatie kerk: 

 

EEN EURO PER KIND VOOR HET PROJECT ‘WERKEN AAN JE TOEKOMST’ 

Maandag 9 maart komen Claudia Straathof en Gerrie Meerstadt naar de school om  voorlichting te geven over het 
vastenactieproject ‘Werken aan je toekomst’ 
Zij zullen langs alle klassen gaan en dan wordt er een filmpje getoond. 
Veel jongeren in veel landen krijgen niet de kans om na de basisschool verder te leren. 
Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. 
Vastenactie steunt dit jaar projecten die (jonge) mensen de kans bieden op vervolgonderwijs of hulp bij het starten van 
een eigen bedrijfje. 
In het filmpje wordt het verhaal van Patrick uit Zambia verteld, die de kans kreeg en een opleiding tot kleermaker 
volgde. 
Wilt u ook dit vastenproject steunen? 
Indien ieder kind van basisschool de Kinderbrug een euro meeneemt naar school zou dat al heel wat zijn. 
We rekenen op uw hulp. 
De MOV groep Oud Ade Rijpwetering 

 
 

 

Beste kinderen, beste ouders 
Palmpasen komt er weer aan. 

 
En ook dit jaar gaan we Palmpasenkruisen versieren – daarom vragen wij jullie om eens te kijken wat je mee mag 
brengen naar school, om aan die kruisen te hangen.  Dat kan bijvoorbeeld zijn: 
thee, snoepjes, pepermunt, paaseitjes, pakjes soep,  klein fruit (mandarijntje), koekjes............ 
Maar geen blikjes - die zijn te zwaar. 
Wil je deze cadeautjes voor 3 april mee naar school nemen? Daar worden ze in de klas verzameld en gaan we de 
kruisen met groep 8 versieren.  
Elk jaar maken we met jullie hulp omstreeks de 30 Palmkruisen in orde.  
Voor het dragen van die kruisen in de processie en voor het bezorgen ervan bij de ontvangers zijn wij op zoek naar 
kinderen die het leuk vinden om te doen. Voor aanmeldingen kunt u terecht bij Claudia Straathof via de email: 
claudiastraathof@ziggo.nl 
De Palmpaas-viering is op zondag 5 april om 9.15 uur in de kerk van Rijpwetering. In de viering worden nieuwe 
palmtakjes gewijd, houden wij een palmprocessie en na de dienst worden de versierde kruisen als verrassing door de 
kinderen naar zieke of aan huis gebonden parochianen gebracht. 
Het kinderkoor LOSZ zal voor en met ons zingen en Diaken Andre van Aarle is onze voorganger.  
Iedereen is hartelijk welkom. 
Namens de werkgroep gezinsvieringen alvast bedankt! 
Wilma van Santen, Claudia Straathof en Katrin van Polanen. 

 

mailto:claudiastraathof@ziggo.nl


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derden  informatie: 

  

ROAkamp 2020! 

 

Beste ouders/verzorgers van groep 7 en groep 8, 

De voorbereidingen voor ROAkamp 2020 zijn alweer in volle gang! 
Dit jaar gaan we van zaterdag 22 t/m vrijdag 28 augustus naar Lunteren. 
ROAkamp is een onvergetelijke week voor de jeugd (in de leeftijd) van groep 7 en groep 8 uit Oud Ade, Rijpwetering en 
de directe omgeving. 
Jaarlijks gaan er ongeveer 50 kinderen, 13 leiders en 2 koks mee! 
 
Wilt uw kind ook graag mee op ROAkamp? Schrijf hem/haar dan voor 5 april 2020 in via bit.ly/ROAkamp20 
 
Wij hebben er weer zin in! 
 
Namens de ROAkampleiding, 
Angela de Haas 
 
P.S. ROAkamp is genomineerd voor de PRO Goed Voor Elkaar Bokaal! Kunnen we op uw stem rekenen? Stemmen kan 
via bit.ly/ROAkampProBokaal (hoofdlettergevoelig).  

 

 

 
 
  

  

 
  

  
 

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

