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Geachte ouders/ verzorgers, 

 

Graag informeren we u met deze Klapper, waarmee u 

beschikt over de meest praktische zaken in- en 

rondom onze school De Kinderbrug. Deze Klapper 

maakt onderdeel uit van onze schoolgids 2018-2019. 

In de schoolgids en ook in ons schoolplan 2016-2020 

vindt u informatie van meer uitgebreide aard. 

Deze kunt u vinden op onze website: 

www.dekinderbrug.ssba.net 

 

Wij wensen u veel plezier bij het gebruiken van deze 

gids. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Marja van Dijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Met dank aan Lena Stroombergen, voor het samenstellen van 

deze Klapper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dekinderbrug.ssba.net/
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Invulling functies & taken 
Kinderbrug 
 
Directeur 
Marja van Dijk 
de.kinderbrug@ssba.net 
tel: 071-5018421 

 
Intern begeleider 
De intern begeleider coördineert de hulp aan 
leerlingen die extra zorg nodig hebben. 
Deze zorg wordt begeleid en gecoördineerd door 
Sandra Burger. 
Meer informatie m.b.t. leerlingenzorg staat vermeld 
in onze schoolgids en het schoolplan, te vinden op 
onze website www.dekinderbrug.ssba.net  
 

Sandra Burger 
ib.dekinderbrug@ssba.net 

 

Coördinatoren/ specialisten en 
groepsleerkrachten 
Op onze school zijn een aantal leerkrachten 
gespecialiseerd op een bepaald vakgebied. Zij zullen 
samen met de Intern begeleider en directie de zorg 
coördineren op onze school m.b.t hun specialisme. 

 
Coördinator Gedrag 

Mariëtte Loos   
marietteloos@ssba.net 

 
Coördinator Taal 

Angelique van der Hulst 
angeliquevanderhulst@ssba.net 

 
Coördinator Rekenen en ICT 

Lena Stroombergen 
lenastroombergen@ssba.net 

 
Coördinator Rekenen en Cultuur 

Jacqueline Groenweg 
jacquelinegroeneweg@ssba.net 

 
Specialist Techniek/ onderzoekend leren 

Rutger Opdam 
rutgeropdam@ssba.net 

 
Specialist Lezen en ICT 

Sabrina van der Meer 
sabrinavandermeer@ssba.net 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jose Blom 
joseblom@ssba.net 

 
Wilma Borst 
wilmaborst@ssba.net 

 
Helma van der Geest 
helmavandergeest@ssba.net 

 
Anouk van der Meer 
Anoukvandermeer@ssba.net 

 
Irma van Ulsen 
irmavanulsen@ssba.net 

 
Sjoerd van der Zwet 
sjoerdvanderzwet@ssba.net 

 
Charlotte Zwetsloot 
charlottezwetsloot@ssba.net 

 
Vakleerkracht textiele werkvormen, 
handvaardigheid en techniek 
Anna Rotteveel 
annarotteveel@ssba.net 

 
Vakleerkracht gymnastiek:  
Noortje van Haestregt 
Sportcoach  
Dammes van der Poel 

 
Onderwijsondersteunend personeel 
Kim van Rijn (onderwijsassistent) 
Sascha  Verweij (onderwijsassistent) 
Joke van Dijk (conciërge / schoonmaak) 
Harry Rotteveel (verzorging groenvoorziening) 
Wil van der Geest (administratieve ondersteuning) 

 
Contact-vertrouwenspersonen van De Kinderbrug 
Lena Stroombergen      tel: 071-5018421 
lenastroombergen@ssba.net 

 
Mariëtte Loos          tel: 071-5018421 
mariëtteloos@ssba.net 

 
Coördinatoren overblijven 
Joke van Dijk  Contact via school 
Berdien v/d Meer  tel: 071-5018421 

 

mailto:de.kinderbrug@ssba.net
http://www.dekinderbrug.ssba.net/
mailto:ib.dekinderbrug@ssba.net
mailto:marietteloos@ssba.net
mailto:angeliquevanderhulst@ssba.net
mailto:lenastroombergen@ssba.net
mailto:jacquelinegroeneweg@ssba.net
mailto:rutgeropdam@ssba.net
mailto:sabrinavandermeer@ssba.net
mailto:joseblom@ssba.net
mailto:wilmaborst@ssba.net
mailto:helmavandergeest@ssba.net
mailto:Anoukvandermeer@ssba.net
mailto:irmavanulsen@ssba.net
mailto:sjoerdvanderzwet@ssba.net
mailto:charlottezwetsloot@ssba.net
mailto:annarotteveel@ssba.net
mailto:lenastroombergen@ssba.net
mailto:mariëtteloos@ssba.net
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Groepsindeling 2018-2019 
 
Groep 1/ 2 a   
Anouk van der Meer maandag t/m vrijdag 
    
Groep 1/ 2 b   
Charlotte Zwetsloot      maandag en dinsdag,  
Wilma Borst   donderdag en vrijdag 
woensdag wissel 
 
Groep 3    
Sabrina v.d. Meer maandag t/m donderdag 
Jacqueline Groeneweg vrijdag 
Charlotte Zwetsloot vrijdag 
 
Groep 4    
Rutger Opdam  maandag t/m vrijdag 
Irma van Ulsen  vervanging tijdens 

project/plusklas  
 
Groep 5    
José Blom  maandag en dinsdag 
Mariëtte Loos  woensdag t/m vrijdag 
 
Groep 6    
Jacqueline Groeneweg  maandag t/m woensdag 
Irma van Ulsen  donderdag en vrijdag 
 
Groep 7    
Angelique van der Hulst maandag en dinsdag 
Lena Stroombergen woensdag t/m vrijdag 
 
Groep 8    
Sjoerd van der Zwet  maandag t/m donderdag 
Helma v.d. Geest  vrijdag 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gymtijden:     

 
1/ 2 a   
Dinsdag & donderdag   

   
1/ 2 b   
Dinsdag & donderdag   

   
 

 
3    
Dinsdagmiddag  12.30-13.15 uur 
Donderdagmiddag              13.15-14.00 uur  
 
 
4   
Dinsdagmiddag   12.30-13.15 uur 
Donderdagmiddag              13.15-14.00 uur  

 
 

5   
Dinsdagochtend    8.30 - 9.15 uur 
Donderdagochtend 11.00 - 11.45uur 
 
6   
Dinsdagochtend  9.10 -10.00 uur 
Donderdagochtend 8.30 -9.15 uur 

 
7   
Dinsdagochtend  10.00-10.45 uur 
Donderdagochtend    9.15-10.00 uur 
 
8   
Dinsdagochtend  10.45-11.30 uur 
Donderdagochtend 10.45-11.30 uur  
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Schooltijden 
  
Vanaf schooljaar 2018-2019 starten de scholen van 
SSBA met een vijf gelijke dagen rooster. 
De schooltijden zijn voor alle groepen iedere dag van 
8.30 uur tot 14.00 uur. 
 
Om 8.35 uur en om 12.50 uur mogen de groepen  
1/ 2 naar binnen.  
Om 8.40 uur en om 12.55 uur gaat de bel en dan 
gaan  de groepen 3 t/m 8 naar binnen zodat we  
om 8.45 en 13.00 uur met de lessen kunnen starten.  
 

Ziekmeldingen graag voor 8.15 uur !  
via 071-5018421 
 
Het ziekmelden door leerlingen is niet toegestaan  

Schooldeuren 
 
De schooldeuren zijn t.b.v. onze veiligheid voorzien 
van een aangepast slot. 
Onder schooltijd zijn deze deuren gesloten. Dit zorgt 
ervoor dat wij niet geconfronteerd kunnen worden 
met ongewenst bezoek. De deur is altijd van 
binnenuit direct met de deurklink te openen. 
We vragen u aan te bellen tijdens de schooltijden.  
 

Vakanties en roostervrije dagen 
Kermisdag   
Vrijdag 21 september 2018             
Herfstvakantie   
Maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 
2018       
Kerstvakantie  
Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 
2019        
Voorjaarsvakantie  
Maandag 25 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019        
Goede vrijdag/ 2e Paasdag  
Vrijdag 19 april 2019 t/m  maandag 22 april 2019        
Meivakantie   
Maandag 29 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019        
Hemelvaart  
Maandag 27 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019        
Pinksteren 
Maandag 10 juni 2019              
Zomervakantie  
Maandag 22 juli 2019 t/m vrijdag 30 augustus 2019  

 

Overzicht van rooster-

aanpassingen en studiedagen                   
Kerst- en zomervakantie  
Kerst:   Vrijdagmiddag 21 december 2018 
Zomer: Vrijdagmiddag 19 juli 2019 
Middag : Alle leerlingen vrij.  
 
Studiedagen Team  
Maandag    29 oktober 2018  
Vrijdag        22 februari 2019  
Dinsdag      9 april 2019  
Woensdag 10 juli 2019  
Alle leerlingen vrij.  
 
Kamp groep 8  
Woensdag   19 juni 2019 Donderdag  20 juni 2019 
Vrijdag         21 juni 2019  
Leerlingen groep 1 t/m 4 vrij. 
 

Leerplicht en verlof  
Aanvragen van vakantieverlof buiten de reguliere 
vakanties is volgens de leerplichtwet niet mogelijk.  
In bijzondere gevallen kan, met inachtneming van de 
leerplichtwet, verlof worden verleend.  
Het vrijstellingsformulier is verkrijgbaar bij de 
directie. 
 
Deze wettelijk vastgestelde informatie vindt u in de 
Schoolgids, op www.kinderbrug.ssba.net als bijlage 
op onze website en op de site van leerplicht Leiden, 
www.rbl-hollandrijnland.nl  
 
Iedere aanvraag wordt per situatie door de directie 
(indien nodig i.o. met de leerplichtambtenaar) 
beoordeeld.  
 
Het is van belang de aanvraag tijdig (min. 10 dagen 
van te voren en voorafgaand aan enige activiteit van 
vrijstelling)  met de directeur te bespreken.                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kinderbrug.ssba.net/
http://www.rbl-hollandrijnland.nl/
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Bestuur: 
 
SSBA 
Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade 
College van Bestuur: dhr. A. Bohnen 
Directies van de scholen 
 
Secretariaat: 
Watergang 1b 
2377 BT Oude Wetering 
telefoon:  071-3311767  
e-mail: ssba@ssba.net 

Instanties en partners 
 
Schooladministratie 
Groenendijk 
Trapezium 210 
3364 DL Sliedrecht 
 
Curium 
Endegeesterweg 27 
2342 AK Oegstgeest 
Tel: 071-5159600 
 
Regionaal Bureau Leerplicht 
Schuttersveld 9 
2316 XG Leiden 
Tel: 071- 5239090 
 
Inspectie van het onderwijs 
Park Voorn 
3544 AC Utrecht 
Receptie: 
Tel: 088-669600 
www.onderwijsinspectie.nl 

 
GGD Hollands Midden 
Bezoekadres: 
Parmentierweg 49 
2316 ZV Leiden 
Tel: 088-3083000 
www.ggdhm.nl 

 
GGZ 
Noorderkeerkring 20 
2408 GZ Alphen a/d Rijn 
Tel: 0172-898500 
www.rivierduinen.nl 

 
PPO (Primair Passend Onderwijs) 
Onderwijsadviseur Via Leiden 
Judith Leeuwenkuijl 
Contact via school 
 
Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland 
Schuttersveld 32 
2316 ZD Leiden 
Tel: 071-5239740 
www.jeugdbeschermingwest.nl 

 
Schoolbegeleidingsdienst 
Onderwijs Advies 
Lorentzkade 15a 
2313 BG Leiden 
Tel: 071-5164700 
 
Kinderfysiotherapie 
Rembr. Van Rijnsingel 37a 
2371 RB Roelofarendsveen 
Tel: 071-3319660 
www.kinderfysiotherapie.com 

 
Kwadraad 
(schoolmaatschappelijk werk) 
Locatie roelofarendsveen 
Vrij inlopen tijdens spreekuur 
Tel: 088-90040000 
www.kwadraad.nl 

 
Logopediepraktijk Alkemade e.o. 
Hof van Alkemade 
Schoolbaan 2

E
 

2371 VJ Roelofarendsveen 
Tel: 071-3312156 
www.logopedie-alkemade.nl 

 
AMK/ veilig Thuis Hollands-Midden 
Advies & meldpunt kindermishandeling 
Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 
Schuttersveld 32, 2316 ZD Leiden 
Tel: 0182-680888 
Landelijk nummer: 0800-2000 
www.veiligthuishollandsmidden.nl 
www.vooreenveiligthuis.nl 

 
Centrum jeugd en gezin 
Kaag en Braassem 
“Hof van Alkemade” 
Schoolbaan 2 
2371 VJ Roelofarendsveen 
Tel: 088-2542384 
www.cjgkaagenbraassem.nl 

 
GO! Voor Jeugd Kaag en Braassem 
Schoolbaan 2b 
2371 VJ Roelofarendsveen 
Postbus 11008 
2301 EA Leiden 
Tel: 088-2542355 (9.00-17.00) 
Contact: Dhr Paul Wiewel 
www.kernteamkb.nl 
info@kernteamkb.nl 

 
Praktijk Eb en Vloed 
Voor rouw en verliesbegeleiding 
Leidseweg 459 
2253 JG Voorschoten 
www.praktijkebenvloed.nl 

 
Als u een van deze instanties wilt bereiken via internet dan kunt u 
via onze website, naar de online versie van de schoolklapper. Via 
de blauwe link aanklikken komt u dan direct op de juiste site. 

mailto:ssba@ssba.net
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.ggdhm.nl/
http://www.rivierduinen.nl/
http://www.jeugdbeschermingwest.nl/
http://www.kinderfysiotherapie.com/
http://www.kwadraad.nl/
http://www.logopedie-alkemade.nl/
http://www.veiligthuishollandsmidden.nl/
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
http://www.cjgkaagenbraassem.nl/
http://www.kernteamkb.nl/
mailto:info@kernteamkb.nl
http://www.praktijkebenvloed.nl/
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De ouderraad 
De ouderraad bestaat uit de volgende personen: 
 
Voorzitter                              Penningmeester 
Maaike Rietmulder              Maaike Hogeboom 
 
Nicole Brugman 
Barbara Antonides 
Audrey van Veen 
Ruby van Leijden 
Ferdi Starre 
 
De ouderraad kunt u bereiken via het mailadres: 

or.kinderbrug@ssba.net 

De ouderraad wordt financieel ondersteund door de 

Stichting Vrienden van de Kinderbrug. Uw jaarlijkse 

ouderbijdrage en de opbrengsten van het oud papier 

vormen samen de inkomsten die worden gebruikt ten 

behoeve van de leerlingen.  

Het jaar rond draagt de ouderraad dankzij de Stichting 

zorg voor busvervoer, entreegelden van bepaalde 

musea, schoolreisje of schoolprojecten, vele liters 

limonade en andere traktaties rondom de feestdagen. 

Ook doet zij met regelmaat grotere investeringen 

zoals: speeltoestellen, bibliotheekboeken etc.  

De ouderraad probeert naast deze educatieve en 

feestelijke ondersteuning ook een schakel tussen de 

ouders en school te zijn.  

De Stichting Vrienden van de Kinderbrug beheert alle 

middelen en houdt daarbij rekening met een 

jaarlijkse begroting. Eenmaal per jaar wordt u door 

middel van het schooljournaal geïnformeerd over de 

inkomsten en uitgaven van de Stichting zodat u op de 

hoogte blijft van het bestedingsprogramma (de OR-

jaarvergadering is met ingang van de totstandkoming 

van de Stichting komen te vervallen en in de plaats 

daarvan verzorgt de ouderraad samen met de MR en 

het schoolteam een informatieve ouderavond). 

Vanuit de ouderraad zijn er drie personen betrokken 

bij de Stichting aangevuld met een lid van de MR en 

het schoolteam. 

Voor het schooljaar 2018/2019 zijn dat: 
Voorzitter (OR)      Maaike Rietmulder  
Secretaris   Audrey Van Veen 
Penningmeester (OR) Maaike Hogeboom 
Namens de MR  Monique Meulendijk 
Namens het team Sabrina van der Meer  
 

 

 

Oud papier 

De ouderraad haalt het oud papier op in Rijpwetering 

ten bate van de school (bijv. voor excursies, bushuur 

en speelmateriaal).   

Het oud papier wordt op elke 1e woensdagavond van 

de maand (vanaf ca. 18.30 uur) huis aan huis  

ingezameld. 2 à 3 hulpouders assisteren de 

perswagen van het papierverwerkingsbedrijf, die de 

gebruikelijke route door Rijpwetering rijdt. U kunt 

dan tijdig uw papier ten behoeve van de school aan 

de weg plaatsen. De data van het ophalen vindt u in 

de jaarkalender in deze klapper en zal ook in het 

schooljournaal worden vermeld. Wilt u assisteren 

met het ophalen van het oud papier?  

Neem dan contact op met de ouderraad 

or.kinderbrug@ssba.net.  

De Medezeggenschapsraad  
 
De MR van De Kinderbrug bestaat uit de volgende 
personen: 
 
Voorzitter: 
Monique Meulenberg 
 
Secretaris: 
Angelique van der Hulst 
 
Leden 
Meije Starre 
Aryan Antonides 
Sabrina v.d. Meer 
Maaike Rietmulder (namens de OR aanwezig) 
 
MR-GMR Lid personeelsgeleding 
Helma van der Geest 
 
GMR Lid Oudergeleding 
Aryan Antonides 
 
Datum van de 1e MR vergadering:   
Dinsdag 24 september 2018  
 
U kunt de MR bereiken via het mailadres : mr.kinderbrug@ssba.net 
 
Voor verdere informatie m.b.t de MR verwijzen wij u naar de 
schoolgids behorende bij deze klapper 

 

mailto:or.kinderbrug@ssba.net
mailto:or.kinderbrug@ssba.net
mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
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9 Veiligheid, afspraken, gedrag en  

Kanjertrainers 

 
Wij vertellen de kinderen dat er regels gelden op 
onze school en we leren hen die te hanteren. We zijn 
alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan 
het voorkomen ervan.  
Op de Kinderbrug zijn een aantal leerkrachten 
opgeleid tot Kanjertrainer. De werkvormen en 
aanpak zijn bedoeld om de sociale interactie binnen 
de groepen te vergroten. 
 
Het streven is dat kinderen op de Kinderbrug met 
plezier naar school gaan.  
Door met elkaar te zorgen voor een prettige positieve 
sfeer,  duidelijkheid , rust en respect voor elkaar, is 
de school een plaats waar iedereen zich gewaardeerd 
en veilig voelt.  
Afspraken en regels zijn er om dit te ondersteunen. 
We hebben school-  klassen- en overblijfregels.  
Ieder schooljaar bespreken wij deze regels met de 
kinderen in de groepen. 
Zowel de school- als de overblijfregels staan vermeld 
in deze schoolgids. 

 
Schoolregels en –afspraken:  
 
Om de zelfstandigheid van de kinderen te 
bevorderen komen de kinderen van groep 3 t/m 8 
zelfstandig de groep in. Als u de leerkracht wilt 
spreken, doet u dit dan bij voorkeur na schooltijd.  

 De fietsen worden geparkeerd bij de 
fietsenstallingen . 

 De groepen 1/2  gebruiken de voordeur van 
de school 

 De groepen 3 t/m 8 gebruiken de 
achterdeur van de school 

 We lopen rustig in de gang en geven elkaar 
de ruimte 

 Tijdens schooltijd ( ook tijdens de pauzes) is 
het i.v.m. de veiligheid niet toegestaan om 
met skeelers, skateboards , stepjes enz. te 
rijden.  De kinderen mogen deze materialen 
buiten ‘uit’ doen en in een tas aan de 
kapstok gehangen.  

 De kinderen hangen hun jas en tas op bij 
hun naam aan de kapstok. De vloer blijft vrij 
van materialen i.v.m. de veiligheid van 
vluchtwegen. 

 Als uw kind met laarzen of moonboots naar 
school komt, wilt u uw kind dan pantoffels 
mee geven? De laarzen en moonboots 
blijven in de gang onder de kapstok. 

 
 

 Wij adviseren om een gezond pauze hapje 
mee te geven aan uw kind. 

 Alle kinderen van groep 3 t/m 8 gaan tijdens 
de ochtend pauze om 10.00 tot 10.15 uur 
naar buiten. Als u wilt dat uw kind binnen 
blijft, wilt u dit dan a.u.b. doorgeven aan de 
leerkracht. 

 Tijdens het speelkwartier blijven de kinderen 
buiten. Alle leerkrachten lopen buiten, voor 
toilet bezoek melden zij zich even bij deze 
leerkrachten.  

 Je mag alleen zitten op de zandbakrand 
i.v.m. beschadigen van het net. 

 Je mag voetballen op een van de twee 
voetbalvelden. Iedere groep krijgt twee 
ballen. 

 We proberen zo vaak mogelijk gebruik te 
maken van het hele schoolplein en de  
“ speelbosjes” Via  de smiley   op de  
deur is zichtbaar of er in de bosjes  
gespeeld mag worden: Bij slecht weer  
hangt de rode smiley: dan spelen we niet  
in de bosjes, bij goed weer hangt de  
groene smiley. 

 
 
 
 
Effectief onderwijs  
Wij werken in de klassen volgens het principe van 
Klassenmanagement. 
Dit houdt o.a. in dat we effectief met de lestijd 
omgaan zodat er tijd wordt vrijgemaakt voor 
verlengde instructie en extra hulp aan de 
instructietafel voor leerlingen die dat nodig hebben. 
De kinderen leren een periode per les zelfstandig te 
werken. We gebruiken hierbij het verkeerslicht 
systeem en het blokje.  
 
Ook voor het overblijven zijn regels opgesteld. Zie 
hiervoor het hoofdstuk “Overblijven”. (10.10) 
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9.1 Contact-Vertrouwens persoon  
  
Soms overkomen je heel vervelende dingen of gaat 
iets helemaal mis. Je hebt langdurig ruzie met  
iemand op school of thuis, je wordt vaak gepest of er 
gebeuren andere dingen waar je boos of verdrietig 
van wordt. Je wilt dat het stopt en je denkt er steeds 
maar aan hoe je het kunt oplossen. 

 
Je kunt verschillende dingen doen:   

 

 Je kunt er over praten met je ouders, 
een goede vriend of vriendin 

 Je kunt naar je eigen juf of meester 
gaan, die zal altijd proberen jou te 
helpen. 

 Je kunt een briefje of tekening met 
uitleg in de daarvoor bestemde bus 
doen in de hal van de school. Als je wilt 
dat er iets met jouw vraag gedaan 
wordt moet je wel je naam erbij 
schrijven. Dan neemt juf Lena of juf 
Mariëtte contact met jou op. 

 Soms werkt dat niet of wil je dat niet. 
Dan kun je op school altijd bij juf Lena of 
juf Mariëtte terecht want zij zijn: “intern 
vertrouwens persoon”.  
Zij luisteren naar jou en zoeken samen 
met jou naar een oplossing. Je mag 
altijd naar hen toekomen!  

 

Juf Lena en juf Mariëtte werken op woensdag, 

donderdag en vrijdag. 

Je mag ook een afspraak via de mail maken: 
LenaStroombergen@ssba.net of 
MarietteLoos@ssba.net  

 
Natuurlijk hopen we dat het niet nodig is en dat alles 
goed met je gaat, maar als je wilt komen praten ben 
je altijd welkom! Dit geldt niet alleen voor kinderen, 
maar ook ouders zijn van harte welkom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Verloren en gevonden voorwerpen 
 

Het komt nogal eens voor dat kinderen spullen op 
school kwijtraken. Enkele raadgevingen om dit te 
voorkomen: 
 

 Mobieltjes, tablets, oorbellen, 
sieraden, kettingen, horloges, 
ringen en dergelijke, het dragen of 
meebrengen ervan is voor eigen 
risico. Laat ze liever thuis. 

 Speelgoed mag niet meegebracht 
worden, alleen bij verjaardagen van 
kinderen uit groep 1 t/m 4 en na 
het Sinterklaasfeest. Maar ook dan 
is het voor eigen risico. 

 Zet de naam van uw kind in jassen, 
laarzen, sportkleding en op bekers 
en trommels. 

 Maak wanten aan een koord vast. 

 Controleer geregeld of uw kind iets 
kwijt is. 

 
Indien er toch spullen vermist worden, kijkt u dan in 
een van de bakken met gevonden voorwerpen. 
Schuin tegenover groep 1/ 2 a staat een bak met de 
meest recent gevonden voorwerpen. Spullen die al 
langer in die bak liggen, worden op een gegeven 
moment naar het magazijn verplaatst. Tijdens de 
laatste week van het schooljaar wordt alles nog een 
keer opgehangen.  
Het meenemen van (waardevolle) spullen naar school 
gebeurt op eigen risico.  

 

9.3 Fietsen 
 
In verband met de beperkte stallingsruimte en de 
mogelijke beschadiging van fietsen  heeft  het de 
voorkeur als leerlingen lopend naar school komen. 
Kinderen die op de fiets komen omdat zij ver van 
school wonen, parkeren hun fiets in de fietsenstalling 
achter het hek van het hertogspark en niet bij de 
skatebaan of op het pad, dit i.v.m. bereikbaarheid van 
hulpdiensten .     
    

9.4 Rookverbod 
 
Op school geldt een algeheel rookverbod voor 
iedereen in het gehele schoolgebouw, binnen en 
buiten op het plein. Dit geldt dus ook voor ouders die 
op school helpen. Ook geldt het rookverbod op 
ouderavonden en feestavonden. 

mailto:LenaStroombergen@ssba.net
mailto:MarietteLoos@ssba.net
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9.5 Mobiele telefoons 
 
Het gebruik/dragen van mobiele  telefoons op school 
door de leerlingen is niet toegestaan. 
Heeft een leerling een mobieltje bij zich,  
dan zal dit in de kluis in de eigen klas worden gelegd 
voor die dag. Aan het eind van de dag neemt de 
leerling deze weer mee naar huis. 
Een leerling kan in geval van nood altijd gebruik 
maken van de schooltelefoon. 

 

9.6 Fietsen naar een excursie 
 

Regelmatig gaan wij met de bovenbouwgroepen op 
de fiets naar een excursie. 
Om oponthoud door pech onderweg te voorkomen 
vragen wij u de fiets van uw kind voorafgaand aan de 
excursie te controleren op gebreken. Mocht blijken 
dat de fiets voor vertrek niet in orde is, dan kan het 
kind helaas niet mee. Het ouderformulier t.b.v. een 
excursie bevat informatie over begeleiding en 
verzekering tijdens excursies. 
 

9.7 Bezoeken aan tandarts,  
orthodontist, huisarts e.d. 

                                                   
Wij streven naar het zo effectief en optimaal 
benutten van onze onderwijstijd. 
Wij zouden het op prijs stellen als u de reguliere 
bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd én 
toetsen  
wilt plannen. Wilt u i.v.m. toetsen e.d. een eventueel 
niet anders te plannen bezoek op tijd aangeven aan 
de leerkracht? Wij zijn verplicht het niet afmelden 
van uw kind bij de leerkracht of directie te registreren 
als schoolverzuim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 Van A tot Z  
 

10.1  Brengen en halen van de kinderen  
 
Het is niet gewenst dat de kinderen al een half uur 
voor schooltijd op de speelplaats zijn.  
De kinderen van de groepen 1/ 2  gaan via de 
voordeur naar binnen en buiten. Dit is mogelijk vanaf 
8.20 uur.  
 
De kinderen van groep 3 t/m 7 gaan door de 
achterdeur naar binnen en buiten.  
De bel voor deze kinderen gaat om 8.25 uur. 
Dan wordt de achterdeur geopend. 
De kinderen van alle groepen moeten dan naar 
binnen. We kunnen zo om 8.30 uur met de lessen 
starten. 
 
We vragen u vriendelijk om uw kind zoveel mogelijk 
alleen de groep in te laten gaan. Dit bevordert de 
zelfstandigheid van uw kind. We begrijpen echter dat 
dit niet voor alle kinderen op hetzelfde moment 
opgaat, zeker niet voor de kleintjes. We verzoeken u 
wel om zo snel mogelijk de school te verlaten. 

 
Bij het ophalen van uw kinderen vragen we u om 
buiten de speelplaats te wachten op een plek waar u 
duidelijk zichtbaar bent, zodat de kinderen niet 
hoeven te zoeken. 
Als u buiten het hek wacht wilt u dan het fietspad 
vrijhouden? 

 
Op schooldagen is het schoolplein na schooltijd 
verboden terrein voor de kinderen.  
Ook tijdens weekenden en vakanties is het verboden 
om op het schoolplein te komen. 
 

10.2 Schoolfoto’s (OR) 
 
De schoolfotograaf komt jaarlijks de kinderen van 
groep 1 t/m 8 fotograferen. Dit jaar komt de 
schoolfotograaf op Vrijdag 28 september. 
 
Tijdens schooltijd worden er individuele foto’s en 
klassenfoto’s gemaakt..  Na schooltijd worden op 
inschrijving van de ouders zelf combi-broertjes- én 
zusjes én de individuele foto’s gemaakt.  
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10.3 Schoolmelk 
 

De abonnementen op de schoolmelk zijn volledig 
geautomatiseerd. Alle abonnementen worden het 
volgend schooljaar automatisch voortgezet. Voor het 
aanmelden of stopzetten voor schoolmelk kunt u op 
de site: www.campinaopschool.nl wijzigingen 
doorgeven. M.i.v. dit schooljaar is er alleen nog 
halfvolle melk beschikbaar via Campina. 
 
U dient zelf voor de wijzigingen te zorgen.  
 
De school dient uitsluitend als tussenpersoon tussen 
de leverancier en uw kind. 
Op geen enkele manier is de school verantwoordelijk 
voor de wijze waarop de leverancier zijn 
verplichtingen naar u nakomt. Eventuele wijzigingen 
worden aan school doorgegeven. 

 
Zolang u zelf niet bij de leverancier opzegt, blijft uw 
kind schoolmelk drinken en ontvangt u daarvoor een 
rekening.  
 
De eerste dagen na de vakantie krijgen de leerlingen geen 
schoolmelk. 
De eerste leverdag is op de woensdag na de vakantie. 
Wilt u daar rekening mee houden. U kunt ook zelf melk 
meegeven. Frisdranken zijn echter niet wenselijk! 
 

10.4 Trimesterafsluitingen  
 

Tijdens deze afsluitingen kunnen de kinderen hun 
eigen activiteiten en talenten ontplooien op het 
gebied van zang, dans, toneel en muziek. Het gaat 
hier om eigen initiatief.  Indien mogelijk wordt u 
hiervoor uitgenodigd.  
 

10.5 Creatieve dagdelen  en 
onderzoekend leren 
 

Voor de bovenbouw zal op een aantal vrijdagen van 
13.45 tot 14.00 uur een creatief uur plaatsvinden. 
Met de hulp van ouders worden verschillende 
activiteiten gedaan, zoals o.a. schilderen, knutselen, 
koken, techniek, kalender maken, Engels, 
programmeren, timmeren. 

 
Voor de onderbouw organiseren we een creatieve 
ochtend op een aantal woensdagen. 
 
Lijkt het u leuk om hiermee te helpen? 
Geeft u dit dan door aan juf José voor de bovenbouw  
(groep 5) of aan juf Wilma (groep 1/ 2b) voor de 

 
onderbouw. Voor de verschillende data kunt u de 
jaarkalender raadplegen. 

10.6a Trakteren 
 

Op De Kinderbrug bevorderen wij gezond gedrag. 
Hieronder valt ook onze voeding.  
Mogelijkheden om verstandig te snoepen zijn er 
genoeg. Wilt u hiermee rekening houden als uw kind 
jarig is. Een traktatie hoeft ook niet groot en veel te 
zijn. Een aardigheidje is al goed genoeg!  
 
De ouders van kinderen uit groep 1/ 2 en 3 mogen 
aanwezig zijn op het verjaardagsfeest van hun kind. 
Dit gebeurt in groep 1/ 2 meestal van ongeveer 8.30 
tot 9.00 uur en in groep 3 om 9.50 uur 
 
Informeert u in verband met de traktatie even bij de 
leerkracht naar eventuele leerlingen met een 
allergie! 
 

10.6b Traktaties van de ouderraad/ 
allergieën 
  
Tijdens schoolvieringen als Sinterklaas, Kerst en 
Pasen wordt er op school snoep of andere 
etenswaren uitgedeeld.  
Er wordt voor kinderen met een voedingsallergie 
geen speciaal snoepgoed geregeld. 
In overleg met de leerkracht kan het kind in de groep 
een eigen voorraad bewaren. Dat wordt door de 
eigen ouders geregeld en aangepast.           

10.7 Tassen: vervoer van 
school(bieb)boeken  en materialen 
 
Op school lenen we boeken van de Schoolbieb. Alle 
kinderen zijn tevens lid van de bibliotheek Kaag & 
Braassem. 
Om zorgvuldig om te gaan met alle materialen 
verzoeken we u of u er op toe wilt zien, dat uw kind 
de spullen en boeken, die het van- en mee naar 
school neemt, in een tas doet? 
 
Werkjes van school gaan mee naar huis in een tas. 
Dus ……….ook elke vrijdag  “tas mee naar school en 
naar huis”. De vrijdag is immers zoveel mogelijk onze 
uitdeeldag.  

 
Graag houden we onze hal netjes en overzichtelijk. De 
tassen en jassen worden door de leerlingen aan een 
haak van de kapstok in de hal gehangen. 
 

http://www.campinaopschool.nl/
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10.8 Kinderpostzegels. 
 
De kinderpostzegels worden verkocht door de 
kinderen van groep 7 en 8. De opbrengst komt ten 
goede aan kinderen in binnen- en buitenland.  
 
De start van de verkoop is op woensdag 26 september 
2018. 

10.9 Verkeersexamen. 
 
De leerlingen van groep 7 worden voorbereid op een 
theoretisch en praktisch verkeersexamen. Deze 
examens vinden komend schooljaar plaats op 12 april 
2018 (theorie) en op 16 mei 2018 (praktijk). Bij goed 
gevolg wordt een diploma overhandigd. 

 

10.10 Overblijfregels en Maatregelen  
 
Op De Kinderbrug zijn de volgende regels opgesteld 
tijdens het overblijven: 
 
Regels en afspraken om het overblijven goed te laten 
verlopen. 
 
Algemeen 
De onderbouwgroepen 1/2 eten van 11.45 uur tot 
12.15 uur met een overblijfmoeder. Om 12.15 gaan 
de groepen 1/ 2 buitenspelen met de juf. 
 
De groepen 3 en 4 eten om 11.30 uur met de 
leerkracht en gaan van 11.45 uur tot 12.15 uur buiten 
spelen met een overblijfmoeder. 
 
De bovenbouwgroepen 5 t/m 8 eten van 12.00 tot 
12.15 uur met de leerkracht. Na het eten om 12.15 
uur gaat de bovenbouw buiten spelen tot 12.45 met 
toezicht van overblijfmoeders 
 
Als de groene smiley op de deur hangt, mogen ze ook 
in de bosjes bij de loopplank. 
De rode smiley geeft aan dat de kinderen niet in de 
bosjes kunnen spelen. 
 
Tijdens het eten 
Tijdens het eten zit ieder kind op zijn/haar eigen 
plaats. 
Tijdens het eten praten we op een rustige manier 
met elkaar. 
Je kunt voor of na het eten naar het toilet. We 
wassen altijd de handen. 
Als je klaar met eten bent, maak je zelf je tafel 
schoon. Hierna gaan we gezamenlijk naar buiten. 
 
 

Buiten 
Iedere dag hebben de groepen 5 t/m 8 een ander 
speelveld (inclusief speelveld Kindkracht en 
handbalveld ROAC) volgens schema. (zie prikbord in 
de klas of hal) 
Als de bal over het hek naar de tennis is gegaan mag 
je de bal halen via het draaihek bij het voetbalveld. 
Tijdens de middagpauze slapen de baby’s in het 
kinderdagverblijf, daarom gebruiken we het plein 
achter tot groep 7. 
 
Bij regen 
Bij regen blijven de kinderen in de klas. De kinderen 
kunnen uit de overblijfkast een spel halen of iets voor 
zichzelf doen, lezen, tekenen of kleuren onder 
toezicht van een overblijfmoeder. 
 
Gewenst gedrag 
Wij vinden het gewenst als kinderen zich tijdens het 
overblijven aan de regels en afspraken houden, om 
het overblijven zo prettig mogelijk te laten verlopen. 
We verwachten van de kinderen een respectvolle 
houding naar de overblijfouders. 
Als een kind zich niet aan de afspraken houdt of 
ongewenst verdrag vertoont, wordt er de volgende 
procedure gevolgd. De overblijfmoeder bespreekt 
eerst zelf het ongewenste gedrag met het kind. In de 
meeste gevallen blijft het daarbij.  
 
Naar gelang de ernst van de situatie wordt (frequent) 
ongewenst gedrag met de coördinator of de 
leerkracht besproken, de leerkracht neemt indien 
nodig contact met de ouders op. 
Ongewenst gedrag wordt genoteerd in een logboek 
 
Als uw kind zich nog niet aan de regels of afspraken 
houdt, krijgt het een waarschuwing d.m.v. een gele 
kaart. Deze kaart gaat mee naar huis en dient 
ondertekend mee teruggebracht te worden. 
Bij herhaald of zeer ernstig ongewenst gedrag  
ontvangt uw kind een rode kaart, ook deze gaat mee 
naar huis, dit betekend dat uw kind een week niet 
over mag blijven. De directie wordt op de hoogte 
gebracht van de kaarten. 
   
Door het maken van deze regels en afspraken wordt 
voor iedereen duidelijk wat belangrijk is voor het 
goed laten verlopen van de Tussen Schoolse Opvang 
van basisschool “De Kinderbrug”. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de 
overblijfmoeders. 
De overblijfcoördinatoren Joke van Dijk en Berdien 
van der Meer 
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10.11  Ouderbijdrage 
 
Praktisch alle scholen in het basisonderwijs bieden 
hun leerlingen, naast het ‘gewone’ 
onderwijsprogramma extra activiteiten aan. 
Het jaar rond draagt uw vrijwillige ouderbijdrage bij 
in de kosten voor busvervoer, entreegelden van 
bepaalde musea, schoolreisje of schoolprojecten. 
Zonder de ouderbijdrage kunnen deze extra 
activiteiten niet plaatsvinden 
Een gevolg van het niet of gedeeltelijk betalen is dan 
wel, dat de school kan besluiten een leerling niet te 
laten deelnemen aan de activiteiten waarvoor niet 
betaald is.  
Een school mag een leerling echter nooit uitsluiten 
van het volgen van het reguliere 
onderwijsprogramma. 
 
De jaarlijkse bijdrage wordt medio oktober 
geïncasseerd door de Stichting Vrienden van de 
Kinderbrug. Heeft u aangegeven een factuur te 
ontvangen, dan krijgen die leerlingen deze mee naar 
huis.  

 
Voor 2018/2019 is door de MR en de Stichting 
Vrienden van De Kinderbrug de hoogte van de 
ouderbijdrage vastgesteld op € 30,00 per leerling.(dit 
jaar verhoging van 27,50 naar 30,00) 

  
Voor meer informatie over de uitgave van de 
ouderbijdrage verwijzen wij u naar de begroting en 
de jaarcijfers op de website 

10.12 Gymnastiek  
 

Groep 1/2 
We verzoeken om uw kind gymschoentjes met 
elastiek mee te geven met rubberen witte zool 
voorzien van naam. 
Houdt u in de gaten dat bij tussentijdse wisseling van 
maat u de schoentjes vervangt. Aan het einde van het 
schooljaar geven wij de schoentjes weer mee naar 
huis. 
 

Groep 3 t/m 8 
Voor de gymlessen maken we gebruik van de 
sporthal in Rijpwetering. Kinderen uit de groepen 3 
t/m 8 dienen een gymbroek, shirt of gympakje en 
gymschoenen zonder zwarte zolen mee te nemen op 
de dag dat ze gym hebben. Wilt u ervoor zorgen dat 
de gymschoenen die ze in de gymles aandoen, niet 
overdag gebruikt worden tijdens het spelen. Noteer 
eventueel naam in gymschoenen en kleding. 
Na de gymles is het voor de kinderen (groep 3 t/m 8) 
verplicht om te douchen. 
Dus een handdoek is echt noodzaak! 

 
 
Voor de veiligheid van uw eigen kind tijdens de 
gymlessen vragen we u  dringend om sieraden als 
kettinkjes, ringen en armbanden thuis te laten.  

10.13  Hoofdluiscontrole 
 
Ook komend schooljaar worden alle kinderen op de 
tweede woensdag na elke vakantie op hoofdluis 
gecontroleerd.  Zie hiervoor de jaarkalender. Wilt u 
voorafgaande deze controle het haar van uw kind 
niet met gel bewerken, dit maakt het controleren 
extra moeilijk. De ouders die ons hierbij helpen doen 
dit op een vrijwillige basis. Het is daarom ook niet de 
bedoeling dat u deze ouders aanspreekt op hun 
controles. Mocht u hier iets over kwijt willen of te 
vragen hebben, dan bent u welkom bij de directie. 

10.14  BHV en EHBO  
 
Op onze school is een aantal leerkrachten bevoegd 
als bedrijfshulpverlener (BHV) en EHBO’er. 
Zij volgen elk schooljaar een (opfris) cursus om 
adequaat te kunnen reageren op eventuele 
ongevallen/ incidenten op school.  
Een aantal keer per schooljaar wordt er in 
samenwerking met Kindkracht en de Tussenschoolse 
Opvang (TSO) een ontruimingsoefening gehouden.  

10.15 Schoolreisje/ bijzonder programma 
 
Ieder jaar organiseert het team tezamen met de 
ouderraad een schoolreisje. Daarbij is gekozen om in 
het even jaar een schoolreisje buiten school en in het 
oneven jaar een bijzonder programma op school te 
organiseren.  
Dit jaar gaan we naar Drievliet. Meer informatie 
ontvangt u via het schooljournaal.  
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10.16 Plattegrond Brede school             
De Kinderbrug/ Kindkracht 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nawoord 
 
Mocht u na het lezen van deze klapper nog vragen 
hebben, komt u gerust even langs. 
We helpen u graag verder. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marja van Dijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHOOLKLAPPER VAN DE KINDERBRUG 
 

    16 
 

11. Jaarkalender 2018-2019  
 
 Augustus 

27 1e Schooldag 

  

 September 

5 Hoofdluiscontrole 

6 Algemene Informatieavond 

10 t/m 28 Oudergesprekken 

12 Stakingsdag (lln vrij) 

21 Kermisdag (vrij) 

26 Kinderpostzegels 

28 Schoolfotograaf 

5 Oud papier actie 

   

 Oktober 

3 t/m 14 Kinderboekenweek 

22 t/m 26 Herfstvakantie 

29 Studiedag team alle leerlingen vrij 

31 Creatieve ochtend gr 1 t/m 4 

 Pubermarkt Sociale ontwikkeling gr 
8 

3 Oud papier actie 

  

 November 

9 Hoofdluiscontrole 

16 & 23 1e  & 2e creatieve middag (blok 1) 

26 nov 
t/m 14 dec 

Oudergesprekken op uitnodiging of 
aanvraag 

7 Oud papier actie 

  

 December 

26 nov 
t/m 14 dec 

Oudergesprekken op uitnodiging of 
aanvraag 

5 Sinterklaasfeest 

5 Oud papier actie 

20 Kerstviering (lange schooldag) 

24 dec t/m 
4 jan 

Kerstvakantie 

  

 Januari 

8,9 & 10 Definitieve Adviesgesprekken 
groep 8 

16 Hoofdluiscontrole 

23 Creatieve ochtend onderbouw 

25 & 1 1e & 2e creatieve middag (blok 2) 

2 Oud papier actie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Februari 

8 1e Rapport mee 

 Open dag en inschrijven nieuwe lln 
15.30-17.00 uur 

18 t/m 21 Oudergesprekken n.a.v Cito 

22 Studiedag team Alle leerlingen vrij 

25 t/m 1 
maart 

Voorjaarsvakantie 

6 Oud papier actie 

  

 Maart 

4 t/m 22 Oudergesprekken n.a.v Cito 

13 Hoofdluiscontrole 

6 Oud papier actie 

  

 April 

3 Grote Rekendag 

4 Verkeersexamen groep 7 (theorie) 

9 Studiedag team alle leerlingen vrij 

12 Koningsspelen 

16,17 & 18 CITO eindtoets 

19 Goede Vrijdag alle leerlingen vrij 

22 Paasmaandag alle leerlingen vrij 

24 Creatieve ochtend groep 1 t/m 4 

29 apr t/m 
3 mei 

Meivakantie 

3 Oud papier actie 

 Schoolvoetbaltoernooi 

  

 Mei 

 1e Heilige Communie groep 4 

22 Verkeersexamen groep 7(praktijk) 

27 t/m 31 Hemelvaart vakantie 

17 & 24 1e & 2e creatieve middag (blok 3) 

1 Oud papier actie 

  

 Juni 

12 Hoofdluiscontrole 

3 t/m 14 CITO entreetoets groep 7 

19,20 & 21 Kamp groep 8 (groep 1 t/m 4 vrij) 

5 Oud papier actie 

  

 Juli 

10 Studiedag team alle leerlingen vrij 

15 & 16 Musical groep 8 

17 Schoonmaakdag 

17 3e Rapport mee 

20 Zomervakantie  t/m 1 september 

3 Oud papier actie 

 

 


