
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 11 Januari 2019       nummer  17                                                                                         

Agenda               Agenda 
 
2019 Maand Januari 2019 2019 Maand Februari 

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

08, 09 en 10 jan. Definitieve Adviesgesprekken groep 8 06-02 Oud Papier Actie 

16-01 Hoofdluis controle 08-02 1e Rapport mee 

23-01 Creatieve ochtend onderbouw  18 t/m 21 feb Oudergesprekken n.a.v. Cito 

25 jan. / 01 febr. 1e en 2e creatieve middag (blok 2) 22-02 Studiedag team (Alle leerlingen 
vrij.) 

  25 t/m 1 mrt. Voorjaarsvakantie. 

GO voor Jeugd  via 
Intern begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 
 

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 
 

 

Groep 6: 

Maandag: Normale dag, SUPER SAAI!!!! 

Dinsdag: We gingen buiten meten voor de rekenles, met Juf Sonja.  

Woensdag: We gingen breien bij Juf Anna, en we gingen Nieuwsbegrip doen en dat ging 

over containers in de zee met giftige stoffen.  Donderdag: De juf heeft een boek over de 

watersnoodramp voorgelezen.  

En we hebben leuk buiten gespeeld ZONDER pesten en plagen!!!!!!!!!!!!! 
Vrijdag: Samengewerkt met Geschiedenis en Eva heeft Juf Irma een knuffel 
gegeven!!!!!!!!!!!!!!!! En we hebben een sneeuwpop geknutseld EN HET WAS HET 
WEEKEND! 
 
 

 
Mop van de week: Ken je de mop van de kort geknipte manen?                                 Antwoord: die is kort hè? 

Groetjes: Eva en Jeanine 

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Derden  informatie: 

 Kennismaking met uilen en braakballen pluizen voor de jeugd. 

Stichting Groen Licht organiseert op zaterdagmiddag 19 januari een uilenbijeenkomst voor kinderen vanaf 8 jaar in het 

clubgebouw van Motorclub Alkemade, Weteringlaan 22 in Oude Wetering.  

Uilen hebben heel bijzondere ogen en oren. Ze zijn in staat om bij complete duisternis hun prooi te vinden. Ook zijn het  

mysterieuze dieren, die een geheimzinnig leven leiden en geruisloos in het donker kunnen vliegen. Tijdens de introductie  

wordt nog veel meer over   uilen verteld. 

De bijeenkomst begint om 14.00 uur met een presentatie. Hierna gaat ieder kind een uilenbal uitpluizen om te zien wat een  

uil zoal op het menu heeft staan. Met een zoekkaart is precies uit te vinden welk botje van een muis opgepeuzeld is. 

De bijeenkomst op 19 januari start om 14.00 en duurt tot 15.30 uur. De kosten bedragen  

€ 3,00 per kind. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk woensdag  16 januari via info@stichtinggroenlicht.nl  

of per telefoon op 071-3315314 

 

                                                               Wij maken er een muzikaal jaar van! 

                                                                                 Ook in 2019 starten weer veel muzieklessen 

                                                                                 - Groove Troopertjes (slagwerk)  m.i.v. 9 jan. 

                                                                                 - Basiscursussen (5-7 jaar, 7-9 jaar) m.i.v. 21 jan. 

                                                                                 - Instrumentale kennismaking (groepje of privé) 

                                                                                       www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl 

 

 

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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