
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 12 April 2019           nummer  29                                                                                          

Agenda                    
 
2019 Maand April 2019 2019 Maand Mei 2019 

 16, 17 en 18 CITO eindtoets   01-05 Oud Papier Actie 

 19-04 Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij) 12-05  1e Communie 

 22-04 Paasmaandag (alle leerlingen vrij)   17 & 24 Creatieve middag (blok 3) 

     22-05 Verkeersexamen groep 7 (praktijk) 

  27 t/m 31 Hemelvaart vakantie 

     

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

 
Mw. Karlijn van Ruiten 
 

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

 
Mw. Karlijn van Ruiten 

 
Beste ouders/ verzorgers: 

We kunnen weer terugkijken op een hele gezellige Koningsdag! De spelletjes, het sceeleren en het ontbijt 
met elkaar waren een groot succes! Het weer werkte ook goed mee en het oefenen voor de dansjes kon op 
het plein plaatsvinden. Ook de bovenbouwgroepen hebben genoten in Roelofarendsveen. Veel sportiviteit, 
competitie en plezier! Graag willen we nogmaals de collega’s, ouderrraad, ouders, opa’s en oma’s, de 
hockeyclub, de ijsclub en de dansmoeders die ons zo fantastisch geholpen hebben namens alle kinderen 
nogmaals hartelijk bedanken!!!  

 
 
 

*In verband met de Wet op de Privacy (AVG) is het niet toegestaan door u gemaakte foto’s en films van de 

schoolactiviteiten op openbare sociale media te delen. We verzoeken u dringend hier rekening mee te 
houden. Foto’s  worden door de leerkrachten voor u op het beveiligde Klasbord gezet. 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groepen 3 t/m 8: 

Donderdag 18 en 25 april gaan we met groep 3 t/m 8 tennissen bij TC Rijpwetering. De les wordt gegeven 

door hele goede tennisleraren. Er is bij de tennisclub gelegenheid om je om te kleden. Let bij de kledingkeuze 

wel op wat de weersverwachting is. 

 Groep 6: 

     

Hallo allemaal, dit is het schooljournaal van Luuk en Daaf. 

Maandag: spreekbeurt van Elin over handbal en de rekentoets. 

Dinsdag hadden we lekker studiedag. 

Woensdag: spreekbeurt van Kyra over paarden. Verder hadden we meester Mark in de klas en en 

bewegen met Esther bij muziek. 

Donderdag: hadden we zinnendictee en kregen we uitleg over Gynzy. 

Vrijdag hadden we de Koningsspelen. 

Groetjes van Luuk en Daaf. Weekend jeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
 14-04 Tim H. 8 

15-04 Leon 5 

11 april juf Sabrina 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muziek dag: 

Save the date! Muziekdag op de Kinderbrug 

Dinsdag 21 mei zal een feestelijke dag worden op de Kinderbrug. De hele dag staat dan namelijk in het 

teken van muziek!  

Mede door de subsidie ‘Muziekimpuls’ zijn we dit schooljaar gestart met muzieklessen gegeven door 

vakdocenten van Basisschoolmuziek.nl. De ene week wordt de les door de vakdocent gegeven en de andere 

week geeft de groepsleerkracht de muziekles die daar op volgt. Hierbij komen de kinderen in aanraking met 

de verschillende onderdelen binnen muziek, zoals; bewegen op muziek, bespelen van instrumenten, 

muzieknotatie, zingen enz. Tijdens de muziekdag komen al onze vakdocenten naar school om er samen met 

de kinderen een muzikale dag van te maken. Zoals u gewend bent zal de dag afgesloten worden met een 

voorstelling. Dit zal zijn tussen 13.00-14.00. Verdere informatie volgt later.  

 

 

 

 

 
 Informatie kerk: 

Beste kinderen en ouders, 
Op Goede vrijdag 19 april om 15.00 uur is de kruisweg in de kerk van Oud Ade. 
Dan lopen alle mensen in de kerk langs de schilderijen aan de muur, de zogenaamde staties. 
Op de schilderijen staan de belangrijkste gebeurtenissen van de lijdensweg van Jezus afgebeeld. 
Er wordt gebeden, gezongen en je mag bloemen meenemen om bij het kruis te leggen. 
 Fijn als jullie ook komen! 
Odrada Duivenvoorden en Tineke van Hoorn-van der Geest 
  
  
Op Paaszaterdag 20 april is er om 19.00 uur een Paaswake met een uitgebreide kinderwoorddienst in 
Rijpwetering. 
Het kinderkoor en het dameskoor zullen zingen en pastoor Glas zal voorgaan. 
Na het zegenen van het vuur en het doorgeven van het licht gaan de kinderen met begeleiding en diaken 
André van Aarle naar het dorpshuis. 
Het kinderkoor gaat dan ook mee en zal tijdens deze kinderwoorddienst zingen. 
Wanneer in de kerk het water wordt gezegend komen de kinderen weer terug. 
Deze Paaswake voor de kinderen is voor de gehele Franciscusparochie. 
Geef het door en nodig ook zelf gezinnen uit! 
De Plechtige nachtpaaswake voor de gehele parochie is om 21.30 uur in de Petruskerk in Roelofarendsveen. 
 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namenlijst  Palmpasen 

De onderstaande kinderen gaan aanstaande zaterdag 
in de Palmpasen-viering in de kerk van 
Rijpwetering een palmkruis dragen en na de dienst  
bij een zieke of aan huis gebonden parochiaan bezorgen. Hier zijn we heel 
blij mee! 
Wij verwachten de kinderen om 18.45 uur in de  
pastorie en gaan aan het begin van de viering in processie de kerk binnen. 
Andere kinderen kunnen uiteraard nog gewoon meedoen als u zelf een 
palmpasenkruis maakt/versiert en deze kan uw kind dan brengen naar 
iemand in uw eigen familie/omgeving.  
 
Groep ½ a:  Mike Vink 

Groep ½ b:  Tyje v.d. Geest   
Fien Schupper 

 
Groep 3:  Jack Vink   James Huigsloot 

   Benjamin Chauvet  Dani v.d  Star 

   Bente Schippers  Eva Strijk 

Groep 4:  Bas Verhaar   Lenn v.d. Geest 

   Leonore Chauvet  Cas Hogenboom 

   Tygo van der Poel 

Groep 5:  Simon Chauvet   Tom Straathof 
Mandy Sanders   Bas Verhaar 

 
Groep 6:  Eva van Polanen  Steef Straathof 

   Floor Spring in ’t Veld 

Groep 7:  Birgit van der Poel  
Louis Chauvet 

 
Groep 8:  Johan van Polanen  Tess Volwater   

Brent Straathof   Kim Hoogenboom   
 

andere school:  Fleur v/d Voorn 
 
De werkgroep gezinsvieringen. 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

WITTE DONDERDAG MAALTIJD GROEP 4 

 

 

Op donderdag 18 april zal in groep 4 weer een Witte Donderdag maaltijd zijn. 

In het kader van de voorbereiding op de Eerste Communie, komt Diaken André van Aarle eerst        ’s 

ochtends het verhaal van het Laatste Avondmaal vertellen en toelichten.  

Daarna zal er een ontbijt zijn voor alle kinderen van de klas.  

Willen de ouders van de kinderen uit groep 4 daar rekening mee houden en ervoor zorgen dat de kinderen 

niet (te veel) eten ‘s morgens?   

Lucie van der Geest en Pauline Chauvet  

 
 
 

 

 
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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