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Beste ouders/ verzorgers: 
 
De eerste periode zit er op! wat hebben de kinderen hard gewerkt! En vooral ook: veel geleerd! 

Vanuit het thematisch werken hebben alle groepen vanuit het thema Natuur veel facetten van de 

natuur verkend waarbij o.a. onderzoeken, samenwerken, informatie zoeken en presentaties maken aan bod 
kwamen. Aan elkaar presenteren is spannend maar ook leuk! Van elkaar leren en vertellen hoe je aan je 
informatie gekomen bent. Ook ouders hebben een bijdrage geleverd aan het vertellen over hun beroep! 
Heel hartelijk bedankt! In de Parro app heeft u mee kunnen kijken naar activiteiten in de groepen. 
 

Lezen is belangrijk! Lezen is leuk! Dagelijks lezen de 

kinderen in leerteksten, prentenboeken en leesboeken. Hoe 
meer we lezen hoe leuker het wordt.  
De Kinderboekenweek is met elkaar in de hal afgesloten. Het 
thema “Wat je worden wilt” sloot ook mooi aan op beroepen 
in kader van het thema natuur.   

Na een zorgvuldig oordeel van de vakkundige jury is de voorleeswedstrijd 
gewonnen door Lis Uit den Boogaard! Van harte gefeliciteerd Lis!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 - 2022 Maand Oktober 

   Oud Papier Actie  

18 t/m 22 okt.  Herfstvakantie 

  



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Studiedag team Kinderbrug 
Vandaag heeft het team tijdens de studiedag samen gewerkt aan een aantal onderwerpen: Gewenst gedrag, 
remediëren met rekenen en de voortgang van het thematisch werken. 
 
Gewenst gedrag 
We vinden het als team belangrijk om een rijke leer- en veilige leefomgeving voor onze leerlingen te creëren.  
Daar hoort het afstemmen van de aanpak voor gewenst gedrag ook bij; uitgaan van positief gedrag en dit 
steeds weer bekrachtigen. We willen daar onze leerlingen bij betrekken en hen bewust maken van het effect 
van eigen handelen op hun omgeving. Daar hoort grenzen stellen ook bij, zodat de kinderen weten waar ze 
aan toe zijn. Na iedere vakantie besteden we in de groepen ook aandacht aan groepsvorming. De dynamiek  
in een groep verandert steeds want kinderen ontwikkelen en veranderen ook. Ieder kind hoort erbij. De 
individuele kindgesprekken geven ons een extra inkijkje in wat een leerling bezighoudt en nodig heeft. 
 
Rekenen  
Rekenen is een kernvak. Het is belangrijk dat kinderen goed leren rekenen. Jaarlijks meten we als team of de 
tussen- en einddoelen van de lesstof zijn behaald. Leren rekenen gaat stapsgewijs en we maken waar 
mogelijk ons aanbod visueel (o.a. met concrete materialen en het digibord) en laten de kinderen actief leren.  
Dat kan ook met behulp van een buitenles. We maken gebruik van een moderne rekenmethode waarbij de 
leerkracht, na de verwerking van de lesstof via de monitor, wisbordje of reflectie kan controleren of de 
instructie begrepen is en het leerdoel behaald. Het kan gebeuren dat er bij een leerling tijdelijk een hiaat in 
de leerstof ontstaat. Dat kunnen we dan “repareren” (remediëren) met een kortdurende aanpak 
(Rekenroute).  
 
Themagericht werken 
Vandaag hebben we met elkaar de eerste periode van het thematisch werken geëvalueerd en de ervaringen 
van de groepen met elkaar gedeeld. Het kan zijn dat uw kind(eren) met verhalen thuiskwam over de natuur, 
afval, de aarde, politiek en klimaat, dieren en nog veel meer. Het inzoomen op de verschillende 
onderwerpen zorgde voor uitbreiding van de woordenschat en een rijke leeromgeving waarbij de kinderen 
hun opgedane kennis met elkaar deelden. Dit zorgde voor motivatie en plezier. En vooral ook trots, op wat 
ze met elkaar gedaan hadden. 
Het volgende thema is “Wij vieren feest”. Vanuit een brede benadering zullen de kinderen kennismaken met 
feest op allerlei manieren, dichtbij en in de wereld om ons heen. Hierbij maken we ook gebruik van onze 
wereldoriëntatievakken en verbinden de informatie met het thema. 
 
Graag wensen we u en de kinderen een hele fijne vakantie! 
Team Kinderbrug 
 
 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

16-10  Vos  3 

17-10  Joep  3 

20-10  Fien  4 

26-10  Matz  6 

29-10  Cateau  8 

22 oktober Juf Marja 

 

Ouderbijdrage 2021-2022 

Rond 28 oktober 2021 vindt de jaarlijkse incasso plaats van de bijdrage aan de Ouderraad. Deze bijdrage is 
door de MR vastgesteld op het bedrag van € 32,50 per leerling. 

Wanneer u al eerder een machtiging voor incasso heeft gegeven, hoeft u niets te doen. Als u dat nog niet 
heeft gedaan zal uw oudste kind een envelop mee naar huis krijgen met de rekening vanuit Stichting 
Vrienden van de Kinderbrug, de stichting waaronder de Ouderraad valt. 

Dankzij uw bijdrage en de opbrengsten die de Ouderraad ontvangt uit het oud papier, is het mogelijk dat de 
Ouderraad veel leuke dingen voor en met onze kinderen kunnen doen in samenwerking met het 
leerkrachten team van de Kinderbrug.  

Naast het schoolreisje, alle feestelijke momenten zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsdag, Carnaval, 
betalen we grotendeels het busvervoer voor uitstapjes en investeren we in duurzame materialen zoals 
speeltoestellen en boeken voor de schoolbibliotheek.  

In het afgelopen schooljaar hebben we veel van de gebruikelijke uitgaven niet gedaan. Daarvoor in de plaats 
hebben we aan de leerlingen en leerkrachten gevraagd waar zij het geld in zouden willen investeren. De 
uitwerking daarvan heeft u deels al kunnen zien in het verkeersplein, de klimwand, het twisterveld en de 
loungebank. De belijning van het voetbalveld, basketbalveld en het pannaveld staan nog op het programma, 
net als de netten voor in de doelen.  

Laten we er samen weer een mooi jaar van maken!  

De Ouderraad 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het schooljournaal van groep 6 
Dinsdag: 
Gym van meester Luc schaaktrefbal 
Woensdag: 
De vader van Andy kwam over zijn beroep vertellen, 
Muskusrat vanger. Het groepje van Julie, Timo, Finn, Bram 
Ging presenteren over de oertijd. 
Donderdag: 
Met juf Marijke afkortingen bingo Jan en James gewonnen 
En gym 10 tellen in de rimboe. s, middags de afsluiting van de kinderboeken week 
En toen het liedje van links naar rechts 

Groetjes Bram, en Andy       

 
 

  
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Scholenmarkt stopt 
Elk jaar vond in november de scholenmarkt plaats. Tijdens deze avond waren de voortgezet onderwijs scholen 
uit de regio aanwezig voor het geven van informatie. 
SSBA organiseerde dit evenement als gebaar naar de leerlingen van de groepen 8 en hun ouders als extra 
hulp bij het maken van de schoolkeuze. 
De laatste jaren is het aantal deelnemende scholen behoorlijk gegroeid en ook het aantal bezoekers is fors 
toegenomen. De ruimte in Kaskade is daardoor niet meer toereikend om de scholen de gelegenheid te geven 
zich op een goede manier te presenteren. Maar veel belangrijk is het feit, dat we met dit grote aantal 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bezoekers niet meer in staat zijn om de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen. Het is daarnaast 
primair de taak van de voortgezet onderwijs scholen om zich te presenteren en niet die van het 
basisonderwijs. Nu de scholen in de coronatijd ook nieuwe en aanvullende manieren hebben gevonden om 
zich te presenteren naast de open dagen is het voor SSBA tijd om te stoppen met de organisatie van de 
scholenmarkt. 
 
Bericht vanuit de overblijf 

Overblijf moeders/vaders/ opa’s of oma’s gezocht! 
We zijn op zoek naar  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) of Berdien van der Meer 071-
5012480 
 
Derden informatie 
Hoeveel schermtijd is gezond? Opvoeden met media 2021 
Kinderen zitten uren per dag op hun mobiel, tablet of laptop. Voor contact en plezier, maar ook voor school. 
Opvoeden met media is niet makkelijk! Ouders zijn zelf niet opgegroeid met mobieltje en sociale media. Ze 
worstelen met allerlei vragen. Wat doen die kinderen toch online? En hoe lang is gezond? Hoe maak ik goede 
afspraken over schermtijd? Hoe zorg ik dat ze niet online gaan pesten? En misschien wel de moeilijkste: 
wanneer geef ik mijn kind een smartphone en onder welke voorwaarden? 
  
Op 9 november organiseert De Driemaster een webinar over mediaopvoeding. Voor ouders van 
basisschoolleerlingen. Freek Zwanenberg van Bureau Jeugd & Media geeft antwoorden op alle vragen en 
biedt nuttige tips voor thuis. Over hoe je goede afspraken kunt maken en het gesprek met je kind kunt 
voeren. En hoe je zelf als ouder het goede voorbeeld kunt geven.  
 
• 9 november vanaf 19.30 uur 
• aanmelden via info@dedriemaster.nu 
• Een half uur van tevoren ontvang u een Googlemeet link ter deelname. 
 
Meer informatie over de inhoud? Kijk op onze website: 
https://www.dedriemaster.nu/nieuws/webinar-9-nov-hoeveel-schermtijd-is-gezond-opvoeden-met-media-
2021/ 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dedriemaster.nu
https://www.dedriemaster.nu/nieuws/webinar-9-nov-hoeveel-schermtijd-is-gezond-opvoeden-met-media-2021/
https://www.dedriemaster.nu/nieuws/webinar-9-nov-hoeveel-schermtijd-is-gezond-opvoeden-met-media-2021/


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bericht van de bibliotheek 
Beste ouders/verzorgers. 
De kinderen hebben voor de zomervakantie een leestas meegekregen met een aantal boeken  
om in de vakantie te kunnen lezen. 
Helaas missen we nog een aantal boeken. Wilt u thuis even nagaan of er thuis nog boeken liggen 
van de bibliotheek? Graag zien we ze z.s.m. terug op school. 
Bijgevoegd een boekenlijst met boeken die we nog missen. 

 

1. Het boek van big - Rien Broere 

2. De smoezels zijn samen sterk - E. Dietl 

3. Voorleespret met opa en oma 

4. Jubelientje en de hoed van oma Blootje - Hans Hagen 

5. Kip is te gek! - Lida Dijkstra 

6. Bofferdje - Jeska Verstegen (Let op hiervan hebben we 2 exemplaren aan jullie uitgeleend!) 

7. Kook jij of kook ik: Piet en Riet - Martine Letterie 

8. Sam Schoffel en de zaak van schildpad - Paul van Loon 

9. Echte duiven vangen boeven - Andrew McDonald 

10. Vakantieprut en appelmummies - Naomi Tieman 

11. Roofridder Robbie, dubbelboek - Jochen Till 

12. Mila de dappere meermin - Maja von Vogel 

13. Rotkat - Janneke Schotveld 
 

Informatie kerk: 

SCHOENENDOOSACTIE 

Beste kinderen en ouders, 
 
Vandaag heeft elk oudste kind van 'n gezin 'n schoenendoos (of bouwpakket voor 'n doos) en 
informatiefolder mee naar huis gekregen voor de Schoenendoosactie. Deze doos kan  -natuurlijk geheel 
vrijblijvend- versierd en gevuld worden. Áls je meedoet, hopen we, dat je de doos mooi beplakt of versiert. Je 
kunt 'm vullen met bijvoorbeeld 'n knuffel, tandenborstel, tandpasta, 'n schrift, kleurpotloden en dergelijke. 
Per doos wordt de -zo noodzakelijke- bijdrage gevraagd van 5 euro. Deze wordt gebruikt voor transsport-en 
organisatiekosten. Dit bedrag kun je doen in de aangehechte enveloppe van de informatiefolder. Je kunt het 
bedrag ook overmaken. Plak de versierde doos svp niet helemaal dicht, maar doe er bijvoorbeeld 'n 
postbode-elastiek omheen, waartussen je de enveloppe met geld onder kunt schuiven.  
Deze halen wij er tussenuit, en maken het totale bedrag over. Ook worden de dozen in het 
verwerkingscentrum gecontroleerd. Er wordt gekeken of er in de dozen evenveel inzit. 
 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heb je thuis nog knuffels waar je niet meer naar omkijkt? De organisatie wil ze graag hebben, zoals ook 
schrifjes, petten, linnen tasjes, kunststof bekers, slippers, kinder t-shirts en dergelijke. Deze gebruiken ze om 
dozen, waar nog niet zoveel inzit, aan te vullen. 
 
OOK IS ER 'N EXTRA OPROEP, OM OOK VOOR JONGENS DOZEN TE VULLEN. ER WORDEN IEDER JAAR MEER 
DOZEN VOOR MEISJES DAN VOOR JONGENS GEVULD. 
 
Van de website schoenendoosactie.nl kun je 'n blad downloaden "All about me" (wie ben ik). Op dit blad kun 
je iets vertellen over jezelf, en in de doos doen. 
We hopen, dat er weer veel kinderen meedoen 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

