
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 1 Februari 2019                   nummer  20                                                                                          

Agenda                  Agenda 
 
2019 Maand Februari 2019 2019 Maand Maart 

 05-02 Open dag en inschrijven nieuwe 
leerlingen 13.00 – 17.00 uur. 

06-03 Oud Papier Actie 

06-02 Oud Papier Actie 04 t/m 22 Oudergesprekken n.a.v. Cito 

08-02 1e Rapport mee.   13-03 Hoofdluiscontrole 

18-21  febr. Ouder gesprekken n.a.v. Cito .  

22-02 Studiedag team (alle leerlingen vrij)   

25 t/m 1 mrt Voorjaarsvakantie   

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

6 februari aanwezig: 
Mw. Karlijn van Ruiten 
 

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

 
Mw. Karlijn van Ruiten 
 

 
Beste ouders/ verzorgers 

Kleutergroepen: 

Theatervoorstelling “Over hoedjes en kalfjes” groep 1/2 

In het kader van het kunstmenu hebben de kinderen donderdag 31 januari  

de theatervoorstelling “Over hoedjes en kalfjes” bijgewoond.  

Dit werd verzorgd door theater Hutsepot, een spetterend muzikaal vertel-  

en poppentheater. 

Een korte inhoud van het verhaal: 

De hoedenmaker is een echte goedzak, hij is elke dag op zoek naar mensen  
die hij gelukkig kan maken.  
Iedereen roept hem toe ”Heeft u een hoedje dat past bij mijn snoetje? 
Heeft u een hoedje dat past bij mijn hoofd?” 

Dan duikt de hoedenmaker in zijn kar vol hoedenmakerspullen en maakt  
hij meteen een hoed die wonderwel past bij je hele persoon. 
Maar op een dag komt de hoedenmaker in een dorp waar iedereen anders is,  
waar de sfeer ook anders is en waar elk huisje zijn kruisje heeft.  
Gelukkig lukt het hem om toch alle mensen gelukkig te maken. 

 
 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
02-02 Sarah Peters  7 

02-02 Daan van Santen  6 

04-02 Menno Kortekaas 8 

04-02 Tygo van Rijn  1/2b 

04-02 Mandy Sanders  5 

05-02 Lieke van der Geest 7 

05-2 Jeanine van der Meer 6 

06-02 Axe van Haastrecht 6 

06-02 Elin van der Poel  6 

07-02 Lucas van der Voorn 7 

08-02 Amy van Rossum  1/2a 

 

  Derden  informatie: 

 

- Oud Papier woensdag 6 Februari 2019. 

Woensdagavond 6 februari  wordt er weer het oud papier in Rijpwetering ingezameld ten bate van de school.  

Alle opbrengsten van het oud papier komen volledig ten goede aan onze leerlingen, dus u begrijpt dat iedere extra kilo 

aan papier voor ons belangrijk kan zijn! Zet u het papier voor 18.15 buiten?  

Deze woensdag wordt het ophalen verzorgd door de volgende enthousiaste ouders: 

Dhr. R. Klapwijk, Dhr. D. Hoogenboom en Dhr. V. Holeman 

 

Mocht u niet kunnen dan dient u zelf voor vervanging zorg te dragen. Vanaf 18.15 uur bent u van harte welkom bij  

De Vergulde Vos om na het nuttigen van een kop koffie/thee aan de slag te gaan. Namens de ouderraad en de 

leerlingen, u  

allen  bedankt voor het verzamelen van het oud papier en de ophaalouders dank voor hun inzet! 

 

 

Activiteitenladder Februari 2019. 

Voor de maand Januari staan weer veel activiteiten gepland, zie voor informatie  

het prikbord in de hal of  

www.detweesprong.nl 

De tweesprong  

Lucas van Leydenlaan 2  www.detweesprong.nl tel: 071-3313222 

2371 RW Roelofarendsveen 

http://www.detweesprong.nl/
http://www.detweesprong.nl/


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Artikel Nieuwsbrief 
 

 

Samengestelde gezinnen 
 
 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Leiden organiseert op 7 februari 2019 een themabijeenkomst over 
samengestelde gezinnen.  
 
In een tijd waarin een op de drie relaties eerder eindigt dan gehoopt, is het logisch dat er steeds meer samengestelde 
gezinnen zijn. De kans om opnieuw gelukkig te worden is er één die we met beide handen aangrijpen. Hoe kun je je 
daarop voorbereiden, hoe vind je daarin je weg en hoe kun je in je nieuwe gezin de rust en harmonie krijgen waar je 
naar op zoek bent? 
Op 7 februari leidt Mararita Bernal, 
stiefcoach/relatietherapeut bij Stiefgoed Leiden, de 
themabijeenkomst ‘Samengestelde gezinnen’ waarin het 
volgende aan bod zal komen:  

 Hoe bereid je je goed voor op het vormen van een 
samengesteld gezin; 

 Fases van een samengesteld gezin; 

 Wat is mijn rol binnen het samengestelde gezin; 

 Hoe ga je om met stiefkinderen; 

 Hoe ga je om met ex-partners; 

 Hoe steun je elkaar als partners in een samengesteld 
gezin; 

 Inzicht in dynamieken, loyaliteiten, verwachtingen binnen het samengesteld gezin. 
Deze bijeenkomst is voor stellen die binnenkort gaan samenwonen of inmiddels samenwonen, maar verbetering willen 
in de wijze waarop het gezin functioneert. Als je zonder partner wilt komen, dan ben je ook van harte welkom. Het 
heeft alleen een groter effect als je samen komt. 
Datum: donderdag 7 februari 2019  
Tijd: 19.30-21.30 uur (inloop 19.15 uur) 
Locatie: Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden 
Kosten: Geen, voor info en aanmelden kun je deze link gebruiken. 

 
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 

 

https://www.cjgleiden.nl/showcourses.asp?ac=view&cat_id=106496&cur_id=3045&web_id=222
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

Voor onze RK Basisschool De Roelevaer, een van de vijf scholen van de SSBA, zijn wij per 1 mei 2019 op zoek naar een 

flexibele, enthousiaste, representatieve, veelzijdige en hardwerkende,   

 

                                                                  Administratief Medewerker 
Functieomschrijving 
Het betreft een parttime vacature voor een dag in de week (WTF 0,2) Het dienstverband zal eerst tijdelijk zijn, maar met 
uitzicht op een vast dienstverband.  
De administratieve ondersteuning zal bestaan uit: 

 Het bijhouden van leerlingenadministratie en personeelsadministratie; 

 Informatieverstrekking aan ouders/verzorgers, medewerkers en anderen m.b.t. schoolafspraken, c.q. 
administratieve zaken; 

 Het doen en afhandelen van bestellingen; 

 Post-, telefoon-, en mailverwerking; 

 Dossiervorming en archivering van administratieve gegevens; 

 Uitwerken van conceptteksten; 

 Factuurverwerking; 

 Andere voorkomende administratieve werkzaamheden. 
Functie-eisen: 
Wij willen graag een collega die: 

 Een MBO+ werk en denkniveau heeft; 

 Verbinding kan maken en samen kan werken met collega’s, ouders/verzorgers en anderen; 

 Op een vertrouwelijke manier kan omgaan met informatie; 

 Proactief, punctueel en efficiënt werkt; 

 Bekend is met het werken in een digitaal leerling administratiesysteem, liefst ParnasSys; 

 Een goede mondelinge en schriftelijke beheersing heeft van de Nederlandse taal. 
Wat bieden wij: 

 Een ondernemend en betrokken team; 

 Een prettige werkomgeving; 

 Een professionele organisatie; 

 Salaris conform CAO PO, gewaardeerd in schaal 4.  
Lees meer over onze school op www.roelevaer.nl . 
Ligt jouw ambitie ook bij het bieden van een goede administratieve ondersteuning?  
Dan kun je contact opnemen met Alex Riebroek, directeur RKB De Roelevaer, tel: 071-3313632 
Stuur je motivatie en CV voor 1 februari 2019 naar  alexrietbroek@ssba.net 
 

http://www.roelevaer.nl/
mailto:alexrietbroek@ssba.net


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informatie kerk: 

Gezinsviering met kinderzegen en Blasiuszegen 

Op 2 februari 2019 is er om 19 uur een gezinsviering met kinderzegen in 

Rijpwetering. Hiervoor worden alle dopelingen van het afgelopen jaar en 

ook alle andere kinderen van harte uitgenodigd. Pastor Bosma zal in de 

dienst voorgaan en het kinderkoor LOSZ zingt voor en met ons. Tijdens alle 

gezinsvieringen zijn de lezingen aangepast waardoor ze makkelijker te 

begrijpen zijn voor de kinderen. We gaan er een mooie viering van maken en 

hopen veel gezinnen te ontmoeten.Na de viering is iedereen welkom om de 

Blasiuszegen te ontvangen. 

Namens de werkgroep gezinsvieringen, Wilma van Santen en Katrin van Polanen. 

 

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

