
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Schooljournaal 17 September 2020                nummer  3                                                                                       

 
Beste ouders/ verzorgers: 
Uit de dagelijkse update van Coronabesmettingen blijkt dat het aantal besmettingen toeneemt. We blijven scherp 
in het hanteren van de regels t.b.v. ieders veiligheid. Uw bezoek aan school voor het oudergesprek verloopt goed 
en ieder neemt de desinfectie, afstand van 1.5 m, zo kort mogelijke wachttijden en de looproute zeer serieus, 
waarvoor onze dank. We doen dit met elkaar!  
Ook uw melding om uw kind bij klachten thuis te houden maakt dat we samen alert zijn. De leerkrachten 
proberen bij langere afwezigheid van uw kind schoolwerk te verzorgen.  
Morgen is er een Corona-persconferentie gepland. Mocht er voor het onderwijs een aanpassing komen dan 
brengen we u z.s.m. op de hoogte.  
 
Morgen zijn alle kinderen vrij.  
Team en medewerkers wensen we u en de kinderen een fijn langer weekend toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marja van Dijk 
 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
Datum:  Naam:  Groep: 

19-09  Bas       6 
20-09  Manuel       1/2a 
21-09  Glenn       8 
22-09  Luuk       8 
25-09  Raas       4 
25-09  Levi       1/2b 
23 september    juf Jacqueline 
 

2020 Maand September 2020 Maand Oktober 

     Oud Papier Actie  

10 sept. 

t/m 2 okt. 

Oudergesprekken. 01 t/m 14 

okt. 

Kinderboekenweek 

18-09  Kermis dag (vrij) 16-10 Studiedag (alle leerlingen vrij) 

   19 t/m 23 

okt. 

Herfstvakantie 

23-09  Kinderpostzegels.     

25-09 Schoolfotograaf   



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informatie kerk: 

  

SCHOENENDOOSACTIE 

Beste kinderen en ouders, 

Net als voorgaande jaren organiseren wij weer de 
Schoenendoosactie.  
Voor wie nog niet weet wat dit inhoudt: 
Kinderen, maar ook grote mensen, mogen 'n schoenendoos  
mooi versieren en vullen met wat (eigen) speelgoed, 'n knuffel 
(misschien ook wel van jezelf), schoolspulletjes (zoals schriften, pennen), tandenborstel, tandpasta enz. Deze 
dozen worden verzonden naar kinderen die leven in armoede, oorlog, gevolgen van natuurrampen en andere 
nare omstandigheden.  
Dit jaar gaan de dozen naar kinderen in Malawi, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië en vluchtelingen op de 
Griekse eilanden. 
 
De naam van de organisatie wás Actie4kids, maar is nu veranderd in SCHOENENDOOSACTIE.  Voor meer 
informatie kun je kijken op hun website: schoenendoosactie.nl 
Vlak voor de herfstvakantie krijgt elk oudste kind van 'n gezin 'n schoenendoos mee naar huis, met 'n 
informatiefolder. Deze doos kan - natuurlijk geheel vrijblijvend - door het gezin versierd en gevuld worden. En wil 
je nóg 'n doos vullen, er staan op school lege dozen op het podium die je mag meenemen. En juf Joke heeft 
meerdere informatiefolders. 
 
Helaas zal er dit jaar waarschijnlijk geen gezinsviering (met speciale aandacht voor de Schoenendoosactie) zijn, 
i.v.m. Corona. 
 
We hopen, dat er weer veel kinderen zijn, die meedoen met deze mooie actie! 
 
Groetjes, Monique van der Geest en Toos van der Poel 

 

 
 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Derden informatie 

 

Bericht van de schoolfotograaf: 
 

Geachte ouders, 
                                                                                                                                 Achtergrond 

Vrijdag 25 september  a.s. komen wij op school om 
de kinderen individueel te fotograferen.  
Kleding advies: zie achtergrond. De kleur is neutraal. 
Kies kleding naar eigen smaak. Pas op: Fluor kan een reflectie geven  
op de kaaklijn van het kind. Hele fijne streepjes kunnen een  
vervorming geven in de afdruk van het pasfotovel.  
Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met 
kletsnatte haren op school aankomen. 
 
Internet afhandeling: 
De afhandeling van de foto's zal via internet plaats vinden. 
 
Broertjes en zusjes foto’s:  
In verband met de Covid-19 maatregelen zullen er geen broertjes/zusjes combifoto’s genomen worden. 
 
Hygiëne maatregelen: 
Wij zullen materialen en onze handen regelmatig desinfecteren. Mochten wij zelf plots klachten krijgen, dan 
komen we op bovenstaande datum niet fotograferen. 
 
Met vriendelijke groet, 
De fotografen 
 

 

 

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

