
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljournaal  12 Februari 2021     nummer  21                                                                                       

Agenda 

 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers: 
Herstart  
De eerste week na de herstart op school zit er op. Er is door de kinderen en leerkrachten hard gewerkt en 
ook was er veel ruimte tussendoor voor een spel in de klas of buitenactiviteiten in de sneeuw. Het is 
vanzelfsprekend dat het voor ieder weer even wennen was aan de schoolstructuur. 
Maar het is gelukt! We kijken uit naar weer een nieuwe week met iedereen op school. 
 
Verplaatsingen in agenda studiedagen en aanpassing activiteiten; 
Vanwege de lockdown en het uitvallen van data hebben zijn er een aantal agendaverplaatsingen;  

- De studiedag van dinsdag 19 januari was al verplaatst naar dinsdag 25 mei  
- De studiedag van 1 maart is verschoven naar 1 april.  
- De studiedag van 7 juli blijft vooralsnog staan. 

Wilt u a.u.b. deze data aanpassen in uw agenda en/of in het jaaroverzicht in de schoolklapper? 
Vanwege de nog steeds strenge maatregelen voor scholen kan het toch nog gebeuren dat er aanpassingen 
zullen komen. We hopen op uw begrip hiervoor. 
 
Afname Citotoetsen M(midden) periode 
De afname van de Cito M toetsen (januari)  is SSBA breed door alle scholen verplaatst naar de maand maart. 
Dat betekent dat het team de analyses ook pas later kan verwerken en evalueren.  
Activiteit; vrijdag 19 februari Carnaval 
Vrijdag 19 februari vieren we carnaval met een spelletjes middag in de eigen groep. Dit in verband met alle 
maatregelen die nu gelden. ’s Ochtends is er gewoon les. 
De kinderen die dat willen mogen deze dag verkleed naar school komen. Zwaarden, pistolen, messen of 
andere wapens mogen niet worden meegenomen.  
We gaan er een gezellige middag van maken. 
 
Gym 
Tot aan de voorjaarsvakantie vinden er geen sportlessen binnen plaats. Zodra het weer het toelaat zal er met 
de (vak)leerkracht een buitenactiviteit plaatsvinden. 
 
Team en medewerkers wensen u en de kinderen een heel fijn weekend! 
Met vriendelijke groet, 
Marja van Dijk 

2021 Maand Februari 

 Oud Papier Actie 

 22 t/m 26 Voorjaarsvakantie  



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MR verkiezing 

Deze week heeft u vanuit de medezeggenschapsraad (MR) informatie ontvangen over het kiezen van een 
nieuw MR-ouderlid. We willen graag de ouders, die zich hebben aangemeld, alvast bedanken omdat zij zich 
bereid hebben verklaard plaats te nemen in de MR. 
Heeft u uw stem al uitgebracht?? 
Graag verzoeken we u via de meegestuurde link in het vorige bericht mee te stemmen. 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
De MR. 

 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 

Datum:  Naam:             Groep: 

13-02  Renske  7 

15-02  Jackie  6 

16-02  Tijn  1/2a 

17-02  Dane  7  

16 februari        juf Jolande 

 

 

 

 

 

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! 
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