
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljournaal 27 November 2020                nummer  12                                                                                      

 
Beste ouders/ verzorgers: 

Nieuws over Sint en  kerstfeest op school 

Sint 
De komende periode is een drukke maar ook gezellige tijd. We hebben nog steeds te maken 
met de Coronamaatregelen en dat zorgt ervoor dat we als school ook steeds moeten 
schakelen als het gaat over vieringen en bijeenkomsten in relatie tot veiligheid en gezondheid. 
De ouderraad en het team hebben de afgelopen periode intensief overleg gehad over het vieren van Sint en 
Kerst. Samen zijn we tot mooie oplossingen gekomen om te zorgen dat we toch met elkaar kunnen vieren 
binnen de kaders van de landelijke maatregelen.  Dat is gelukt! Urgentie en onvoorziene situaties leiden 
soms ook weer tot creatieve oplossingen.   
De Sint zal dit jaar coronaproof bij ons op bezoek zijn. Dat betekent dat er geen intocht is zoals in andere 
jaren. De Sint slaapt nl. al op school (zie het bericht verderop in dit schooljournaal) en zal vanuit zijn 
slaapkamer de kinderen op school bezoeken. Zoals al eerder aangekondigd is het zelfs gelukt toch met wat 
afspraken met de bovenbouw surprises te organiseren. Alleen is de datum van inleveren is vervroegd naar  
woensdag, 2 december, zodat de surprises nog in quarantaine kunnen.  

Kerst 
Ook voor het vieren van kerst is voor dit jaar een oplossing gevonden. Omdat het organiseren van grote 
bijeenkomsten nu niet mogelijk is zal er dit jaar geen kerstavondviering op school zijn. OR en team hebben 
daarom met elkaar gekozen voor het organiseren van een kerstlunch. De kinderen ontvangen van de 
ouderraad een heerlijke kerstlunch en hoeven dan ook zelf geen eten voor de lunch mee te nemen (Wel 
nemen de kinderen hun “ 10.00 uurtje’  mee).  De lunch wordt verzorgd door restaurant De Vergulde Vos. Zij 
zullen in overleg met de ouderraad voor heerlijke hapjes zorgen.  
 
Graag wil ik iedereen, die zo hard bezig is al deze leuke activiteiten te organiseren voor de school en de 
kinderen, heel hartelijk bedanken dat dit allemaal mogelijk is!!  We hopen er met elkaar fijne dagen van te 
maken!! 

2020 Maand November 2020 Maand December 

28-11 Oud Papier Actie  Oud Papier Actie 

23 nov. t/m 

16 dec. 

Oudergesprekken op uitnodiging 

of aanvraag 

23 nov. t/m 

16 dec. 

Oudergesprekken op uitnodiging of 

aanvraag 

     04-12 Sinterklaasfeest- 14.00 uur uit 

   17-12 Kerstviering en kerstlunch, 14.00 uit 

     21 dec. t/m 

1 jan. 2021   

Kerstvakantie 

18 december om 12.00 uur vakantie 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voorpret Sint 
Vandaag hebben alle “pietjes” van de school mooie Sintknutsels gemaakt en spelletjes gedaan. 
Dikke pret, veel gezelligheid en, zoals in het filmpje van Sint beloofd, met wat lekkers erbij!  
De kinderen van groep 8 hebben als echte hulppieten alle kinderen geholpen en ook gezellig meegespeeld. 
Nachtrust Sint 
Ondertussen heeft de Sint weer bij ons op school geslapen. Gelukkig dat hij zo al vast in de buurt van school 
kan zijn als we volgende week Sint’ s verjaardag vieren. 
 

 

Sint hangt netjes zijn kleding op en 
De mijter staat op een tafeltje 
 

 

Een ledkaarsje erbij voor als het donker is. 

 

 

 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 

Datum:  Naam:   Groep: 
27-11  Lisa      3 
01-12  Finn      7 
03-12  Roos      3 
 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie MR. 

Nieuw MR-lid gezocht: 

Aan het eind van dit schooljaar zal mevr. Monique Meulenberg, ouderlid en voorzitter van de 

Medezeggenschapsraad (MR) haar  functie in de MR afsluiten. 

Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste ouder, die zich graag in wil zetten voor de school en plaats wil 

nemen in de MR van de Kinderbrug als ouderlid en als voorzitter. 

 
De MR bestaat uit twee leden van het team en twee ouders. Er zijn ca. 6 vergaderingen per schooljaar. De MR 

heeft een adviserende taak, maar soms ook een beslissende rol. Voor meer informatie over de MR: zie de 

website of richt u zich tot Monique Meulenberg, voorzitter van de MR of Angelique van der Hulst, secretaris MR via 

het mailadres van de MR. 

Aanmelden kan tot vrijdag 11 dec. a.s. via het secretariaat: mr.kinderbrug@ssba.net 
 

Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing worden gehouden, waarbij alle ouders hun stem uit kunnen 

brengen. In dat geval ontvangt u via uw kind vanuit de MR een stembiljet. 

 
Wie gaat deze leuke uitdaging aan? 

Meer informatie vindt u op onze website:  

https://dekinderbrug.ssba.net/over-onze-school/ouders/ 

 

Met vriendelijke groet, 
Angelique van der Hulst Secretaris MR 

  
 

Nieuws uit groep 6: 

Op donderdag hadden we pieten gym en dat heel leuk. 
Op woensdag hadden we muziek les over Mozart en we moesten ook luisteren. 
We  hadden een taal les van juf Laura over letterlijk en figuurlijk. We gingen er over 
tekenen.  
En we hadden ook en reken les over breuken waar we ook nog stokbrood en we mochten ook nog pannenkoeken 
eten.  
We hadden  ook nog een boekbespreking over het boek  de stoute jongens. 
En we gaan ook nog huizen knutselen. 
 
Groetjes Len en Cas 

mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
https://dekinderbrug.ssba.net/over-onze-school/ouders/


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Derden informatie: 
 
SCHOENENDOOSACTIE 

Beste kinderen en ouders, 
Wij willen even laten weten, dat we afgelopen zaterdag 54 dozen(!) en heel wat aanvulspullen hebben 
weggebracht naar 'n inzamelpunt in Leiden. 
Hartelijk bedankt aan iedereen die meegedaan heeft, namens de kinderen die deze dozen in ontvangst gaan 
nemen! 
We hopen dat jullie volgend jaar weer mee zullen doen aan deze mooie actie! 
Met vriendelijke groet, Monique van der Geest en Toos van der Poel 
 

  
 

 

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

