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Beste ouders/ verzorgers: 
De eerste week zit er alweer op. De kinderen (en hopelijk u ook) hebben een goede start gemaakt en waren na 
een paar dagen al weer gewend. Natuurlijk is alles weer even nieuw en wennen; een nieuwe juf of meester, 
nieuwe lesstof, nog niet helemaal kunnen overzien wat het jaar gaat brengen, kortom, de kinderen zullen zeker 
nog vragen hebben. Misschien geldt dat ook voor u. We horen dat dan graag. 
Gebruikelijk voor De Kinderbrug is dat we al snel in het nieuwe schooljaar starten met een kennismakingsavond 
en informeel bezoek aan de groepen. Het is helaas zo dat we in onze ruimtes met veel personen de veilige afstand 
op zo’n avond niet kunnen realiseren. Om die reden gaan de volgende geplande activiteiten niet door. Dat zijn de 
kennismakingsavond, de luizencontrole en ook de SSBA studiecultuurdag. 
Graag ontmoeten we u tijdens de oudergesprekken. Spreekt u ons ook gerust aan bij het hek. 
 
Om toch persoonlijk contact met u te realiseren heeft het team ervoor gekozen de oudergesprekken wel  door te 
laten gaan met inachtneming van de veiligheid en regels. U heeft hierover al een inschrijfformulier ontvangen. 
Wilt u deze nog aan uw kind meegeven als dat nog niet gebeurd is? 
 
M.b.t. de luizencontrole vragen we u om maandelijks uw eigen kind(eren) te controleren op neetjes of luizen en 
dit te behandelen wanneer dit nodig is. Graag ontvangt de leerkracht een bericht via de mail wanneer er luizen 
geconstateerd worden zodat we de andere ouders kunnen informeren. De leerkracht behandelt uw melding naar 
de groep anoniem. 
 
De Cultuurinspiratiedag van SSBA gaat niet door vanwege Coronamaatregelen. Deze is per abuis in de klapper 
blijven staan. Deze dag gaan de kinderen gewoon naar school. 
Deze dag was al niet meer in het vakantierooster/ studiedagenoverzicht 2020-2021 opgenomen. 
 
Namens team en medewerkers wensen we u en de kinderen een heel fijn weekend! 
Met vriendelijke groet, 
Marja van Dijk 

  

2020 Maand September 2020 Maand Oktober 

05-09 Oud Papier Actie  Oud Papier Actie 

08-09 Algemene informatieavond (onder 
voorbehoud) 

01 t/m 14 
okt. 

Kinderboekenweek 

 09-09 Leerlingen zijn niet vrij! 
Studiedag vervallen vanwege Corona 

16-10 Studiedag (alle leerlingen vrij) 

10 sept. t/m 
2 okt. 

Oudergesprekken. 19 t/m 23 
okt. 

Herfst vakantie 

18-09 Kermis dag (vrij)     

23-09 Kinderpostzegels.    

25-09 Schoolfotograaf   



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
 09-09 Sheveyo 8 

10-09 Tygo  6 

11-09 Rayen  4  

  

 

Derden informatie 

                                                                                          Uitnodiging 
                               Webinar 

 
 
Ruzie en conflicten tussen kinderen! 
Donderdag 24 september 2020  
van 20.30 tot 21.30 uur 
Voor ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar 

Broers en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes…. Dat verloopt niet altijd 
even soepel en zonder gedoe. Dat geeft niet en hoort erbij, maar het is 
wel fijn als jij als ouder je kinderen kunt begeleiden om hier zo goed 
mogelijk mee om te gaan. En waarom zijn ruzietjes en conflicten eigenlijk 
best heel goed voor een kind? 

Een webinar vol met heldere, praktische uitleg die je gelijk kunt 
toepassen in de praktijk: 

• Waarom ruzie en conflicten tussen broers en zussen eigenlijk 
heel goed zijn… 

• Wat kun je als ouder doen om ruzies en conflicten niet de spuigaten uit te laten lopen? 
• Hoe leer je je kinderen ermee omgaan? 
• Waar bemoei je je wel en niet mee? 
• Hoe steun je je kind bij een ruzie of conflict met een vriendje of vriendinnetje? 

Aanmelden webinar: 
Wil jij handvaten over hoe om te gaan met al die ruzietjes en conflicten tussen kinderen? 
Meld je dan gratis aan voor het webinar ‘Ruzie en conflicten tussen kinderen’ via www.cjgcursus.nl of via deze 
link.  
 

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3389&ForcePreview=cursus


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overblijf moeders/vaders/ opa’s of oma’s gezocht! 
We zijn op zoek naar 2 overblijfmoeders/vaders/ opa’s of oma’s. 
Het gaat om een uur tussen de middag, voor een half uur onderbouw van 11.45 tot 12.15 uur en een half uur 
bovenbouw van 12.15 tot 12.45 uur. U ontvangt hier een vrijwilligersvergoeding voor. 
Heeft U interesse? Meldt u zich dan bij Joke van Dijk (op school 071-5018421) 
 

Ophalen Oud Papier Actie 

Geachte Ouders/Verzorgers  

Wij zijn opzoek naar ouders die zich willen aanmelden om te helpen met ophalen van het oud papier voor de 

school..  

Met deze inkomsten worden een heel groot deel van de evenementen die worden georganiseerd op school 

gefinancierd. Denk aan de Sint Pasen en kerstvieringen. Maar ook aan de vele liters limonade  en het 

busvervoer voor de schoolreis. Kortom u zal lopen voor een mooi doel! 

Als u zich aanmeldt voor het ophalen van het oud papier dan wordt u ½ x per schooljaar ingepland, op een 

zaterdag ochtend of middag van de maand.  U moet voor dat u deelneemt aan het helpen van oud papier 

een cursus volgen bij de gemeente en een e-learning volgen, maar dit volgt vanzelf.   Schoenen en helm 

worden verplicht omdat we overgestapt zijn naar een ander ophaal bedrijf gegaan. Dit word  verschaft door 

de gemeente.   

Om u aan te melden kunt u contact opnemen met Mirjam Bouwmeester van de ouderraad of via 

or.kinderbrug@ssba.net. 

 

Email adressen van Ouderraad en Mr.: 

mr.kinderbrug@ssba.net 

or.kinderbrug@ssba.net 
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mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
mailto:or.kinderbrug@ssba.net

