
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljournaal 14 September 2018       nummer  3                                                                                          
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Beste ouders/ verzorgers: 
Fotograaf 
Vrijdag 28 september is de fotograaf aanwezig op school. 
Op het prikbord bij de hoofdingang vindt u de inschrijflijsten voor de fotograaf. 
 
Stakingen 
Afgelopen woensdag hebben scholen uit Zuid Holland en Zeeland met een demonstratie in Rotterdam de estafettestakingen  
van het onderwijs (voorlopig) afgesloten. Ook SSBA was in Rotterdam aanwezig om onze stem te laten horen. 
De afgelopen periode hebben we gemerkt dat de roep om werkdrukvermindering in ieder geval tot resultaat heeft  
geleid. Vanuit de toegekende werkdrukgelden kunnen we nu onderwijsassistenten inzetten voor 5 uur per dag. 
Ook wordt er nog verder gewerkt aan het verminderen van werkdruk en verkleinen van de salariskloof tussen PO en VO. 
Wij realiseren ons dat staken veel impact heeft op iedereen. 
We willen u graag bedanken voor de vele support en het begrip van uw kant, want ook dat gaf ons de steun om te strijden  
voor de kwaliteit van ons onderwijs.  
 
Kies je sport 
Dit bericht ontvangt u naar aanleiding van het project ‘Kies je sport’. Nadat de vorige editie van ‘Kies je Sport’ een groot  
succes was en er uiteindelijk 166 aanmeldingen waren, is er dit jaar een tweede editie!   
Het idee achter ‘Kies je sport’ is dat kinderen in contact komen met nieuwe sporten waar ze nog niet bekend mee zijn.  
Het doel is dat kinderen enthousiast worden over de sport. Door dit project te starten willen we de drempel om nieuwe  
sporten te ervaren bij de kinderen verlagen. Hierdoor kunnen de kinderen gerichter een sport kiezen die bij hun past.  

Op school tijdens de gymles wordt er uitleg gegeven aan uw kind wat het project ‘Kies je sport’ inhoudt. Daarbij mogen de 
ouders natuurlijk niet ontbreken!  

Als uw kind thuiskomt met het idee om mee te doen met ‘Kies je sport’ (wat natuurlijk super leuk is) kunt u via deze link: 
https://goo.gl/forms/gk1svK7iMJHYwWvc2  uw kind inschrijven!  

Ook is er een prachtig boekje bijgevoegd in de bijlage van het schooljournaal waar alles nogmaals is uitgelegd.  
Hierin staan ook alle verenigingen die meedoen met dit project.  
We hopen dat uw kind met dit project een leuke en sportieve ervaring beleeft.  
Met sportieve groet, Mitchell Peet, Femke Vermeij, de Sportcoaches & de sportaanbieders  

2018 Maand September 2018 Maand Oktober 

21-09 Kermisdag (alle leerlingen vrij) 03 t/m 14 okt. Kinderboekenweek 

26-09 Kinderpostzegels  22-10  Herfst vakantie  

28-09    School Fotograaf 29-10 Studiedag (alle leerlingen vrij)  

    

      

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 
Aanwezig: Do 20 september 2018 
13.00 tot 15.00 uur 

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 
Aanwezig: Do 4 oktober 2018 
13.00- 15.00 uur 

https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=wMyGmK_7qEiNUaJzOs5x1sYoH9sda0_WxGPO6lrG_hPL1UcvHBrWCA..&URL=https%3a%2f%2fgoo.gl%2fforms%2fgk1svK7iMJHYwWvc2


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie ouderraad: 

Schoolreisje Drievliet 

Wat was het een mooie zonnige dag gisteren in Drievliet! 

Al vroeg stonden de bussen netjes klaar om ons moeiteloos weg te brengen. Er was een hele grappige buschauffeur met  

een muts in de vorm van een kippenbout! 

Wat was het mooi om al die gespannen snuitjes te zien van alle kinderen! En die stoere  kleuters waarvan sommige pas net  

een paar weken op school zitten. Maar ook in andere klassen was de spanning voelbaar.  

Voor het eerst sinds jaren waren we met de hele school op dezelfde locatie, dit zorgde voor een hele leuke dynamiek!  

Kinderen uit de bovenbouw boden spontaan aan om met kinderen uit de onderbouw in attracties te gaan om ze te helpen, 

echt super leuk!   

Na een lunch aan de speciaal voor ons gereserveerde  picknicktafels, mochten de groepen, (na een telling)  weer verder  

met hun tocht door het park. Sommige meesters en juffen werden uitgedaagd om in de spannende attracties te gaan waar  

ze flink werden aangemoedigd door hun collega’s en de kinderen. Voor vertrek hebben de kinderen nog even lekker een 

ijsje gegeten. Daarna naar de bussen en in de file. (Bedankt voor jullie geduld) 

Om alle kinderen te begeleiden waren we met 40 hulpouders en leerkrachten aanwezig. Wat waren de kinderen blij met  

jullie, en wij uiteraard ook! Dank voor jullie betrokkenheid, hulp en inzet!  

Alle hulpouders, én iedere klas had zijn eigen kleur T-shirt aan. Een aantal ouders heeft aangegeven deze per klas te wassen, 

waarvoor ons dank! Als je een shirt mee naar huis hebt gekregen willen jullie deze dan wassen terug geven aan de  

leerkracht? Dan ruimen wij ze weer op voor de volgende schoolreis. Alvast bedankt!  

Groeten van de ouderraad!  

Namens ons allemaal willen we de ouderraad, de begeleidende ouders en leerkrachten hartelijk bedanken voor het 

verzorgen van een leuke schoolreisdag!! 

 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd!  
14-09 Freek van der Geest 8 
14-09 Roel van der Poel 7 
16-09 Don Rotteveel  4 
19-09 Bas Verhaar  4 
21-09 Glenn van der Heden 6 
  
 

   

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie kerk: 
 
 - Schoenendoosactie. 
Beste kinderen en ouders, 
Net als voorgaande jaren organiseren wij ook dit jaar de Schoenendoosactie. Voor wie nog niet weet wat dit inhoudt: 
Kinderen (maar ook grote mensen) mogen 'n schoenendoos mooi versieren en vullen met wat speelgoed, 'n knuffel  
(misschien wel van jezelf), schoolspulletjes, tandenborstel, tandpasta enz. Deze dozen worden verzonden naar kinderen die 
leven in armoede, oorlog, gevolgen van natuurrampen en andere nare omstandigheden. 
 
Deze dozen worden verzameld tijdens 'n gezinsviering, maar als je niet kunt komen, kan je 'm ook inleveren op school. Op 
zondag 4 november is er om 9.15 uur in de kerk van Rijpwetering 'n gezinsviering met speciale aandacht voor de 
Schoenendoosactie. 

 

Half oktober krijgen alle kinderen 'n bouwpakketje van 'n doos en informatiefolder mee naar huis. De komende tijd zal er 
regelmatig informatie over deze actie in het schooljournaal staan. 
 
Wij hopen, dat er weer veel kinderen aan deze mooie actie meedoen! 
Met vriendelijke groet, Monique van der Geest en Toos van der Poel 
 

Derden  informatie: 

 v.l.n.r. Wendy, Karlijn, Johanneke, Sabine, Leanne. 

Hallo, wij zijn Wendy Schreuders, Karlijn van Ruiten, Johanneke Tornij, Sabine van Maris en Leanne Brama en wij zijn 

ambassadeurs van GO! voor Jeugd.  

GO! voor jeugd is sinds 1 januari 2018 werkzaam binnen Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. GO! voor jeugd biedt  

hulp aan iedereen tussen 0 en 18 jaar (en de bijbehorende omgeving).  

Als ambassadeur ben ik, Karlijn van Ruiten, verbonden aan de Kinderbrug. Ik ben er zowel voor het kind als voor de 

ouder(s)/opvoeder(s) en de leerkrachten, voor alle vragen over bijvoorbeeld opvoeden, opgroeien, gedrag of voor  

informatie  

en advies over bijvoorbeeld autisme of ADHD. Ook voor vragen over het welzijn van het kind kunnen jullie bij mij terecht.  

Al deze vragen hoeven niet persé school-gerelateerd te zijn; ook wanneer de vragen thuis spelen, kunt u bij mij terecht…… 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vervolg GO voor Jeugd 

Op deze school zal ik om de week, in de even weken, op donderdag middag van 13.00 tot 15.00 aanwezig zijn in de  

Kinderbrug.  

De intern begeleider en/of de leerkracht kan u vertellen waar en wanneer ik precies op de school aanwezig ben. U kunt  

altijd, vrijblijvend, binnen lopen met vragen of voor een kennismaking of een afspraak maken. Het kan ook zijn dat de  

leerkracht vraagt of ik wil aansluiten bij een overleg in het Ondersteunings Team (OT). Uiteraard wordt hiervoor eerst uw 

akkoord gevraagd. 

Hoe help ik? In eerste instantie kijk ik samen met het kind en/of de ouder(s)/opvoeder(s)/leerkracht of ik zelf kortdurend  

een helpende hand kan bieden.  

Is er meer nodig, dan kan ik mijn collega’s van GO! inschakelen voor (verdere) coaching, ondersteuning of (wanneer  

wenselijk) onderzoek.  

Naast individuele gesprekken kan ik in samenwerking met mijn collega’s ook een groepsaanbod verzorgen.  

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de website: www.govoorjeugd.nl. 

 

 
 
Herfstdropping Scouting ‘63 
 
Door het geweldige succes van vorig jaar, is er ook dit jaar weer een herfstdropping. Ook dit jaar zal je weer gedropt worden  
en de weg terug moeten vinden naar het clubgebouw. De herfstdropping staat dit jaar in het teken van:  
‘De kapotte tijdmachine van professor Barabas’.  
De Herfstdropping zal plaatsvinden op vrijdagavond 19 oktober. De aanvang is vanaf 18:30 uur op het Clubgebouw van  
Scouting ’63, Kerklaan 102 in Leimuiden. Om 0:00 uur verwachten wij de laatste groep terug. Om lange wachttijden te 
voorkomen vragen wij om een voorkeurstijd in te vullen voor de droptijd. Mocht het ons niet lukken om de groep op de 
gewenste tijd te laten droppen, laten we dit per mail weten.  
 
Kinderen van 5 t/m 12 jaar mogen meedoen aan de Herfstdropping. Er is een speciale kindertocht voor kinderen van 5 t/m  
7 jaar (bevers). De andere tocht is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. De kosten voor de herfstdropping bedragen 3,50 euro  
per persoon en de groepjes kunnen op de dag van de dropping betalen op het clubhuis. Tijdens de tocht staan er diverse  
posten van Scouting ’63 langs de route en onderweg zullen ook versnaperingen te verkrijgen zijn. 
Een groepje bestaat uit maximaal 8 personen. Dit is inclusief de begeleiding.  

 
De inschrijving voor de herfstdropping gebeurt ook dit jaar via een online inschrijfformulier op 
www.scouting63.nl. Vul het inschrijfformulier voor 17 oktober in. 
 
Voor vragen over de dropping kan contact opgenomen worden met Steffi van der Meer: 0643491991. 
Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen op 19 oktober! Groetjes, 
Activiteitencommissie Scouting ‘63 

http://www.govoorjeugd.nl/
http://www.scouting63.nl/


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Email adressen van Ouderraad en Mr.: 

mr.kinderbrug@ssba.net 

or.kinderbrug@ssba.net 

 
 

Team en medewerkers van de Kinderbrug wensen u en de kinderen een heel fijn weekend! 

mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
mailto:or.kinderbrug@ssba.net

