
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 15 Februari 2019                   nummer  22                                                                                          

Agenda                  Agenda 
 
2019 Maand Februari 2019 2019 Maand Maart 2019 

18-21  febr Ouder gesprekken n.a.v. Cito 04 t/m 21 Ouder gesprekken n.a.v. Cito 

22-02  Studiedag team (alle leerlingen vrij) 06-03 Oud Papier Actie  

25 t/m 1 mrt Voorjaarsvakantie 13-03 Hoofdluiscontrole 

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

Aanwezig 20 februari 2019 
Mw. Karlijn van Ruiten; 
Voor zorgvragen en advies 
 

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

 
Mw. Karlijn van Ruiten 
 

 

Beste ouders/ verzorgers 
 
Oudergesprekken,  rapporten en ontwikkeling 
De komende periode staan de oudergesprekken met u ingepland. Behalve het rapport  komt ook de ontwikkeling van 
uw kind(eren) aan bod. Dit is naast de methode gebonden resultaten m.b.v. de Cito- M toetsresultaten zichtbaar in de 
ontwikkelgrafieken per vakgebied.  
Als school monitoren wij de kinderen gedurende het hele jaar in hun ontwikkeling en onderwijsresultaten. Niet altijd is 
direct zichtbaar dat een ingezette interventie of extra ondersteuning effect blijkt te hebben. Een extra periode van 
oefening is dan soms nodig.  
Een interventie is een doelmatige aanpak op groeps- of leerlingniveau, waarvan we mogen verwachten dat deze effect 
hebben op de leerprestaties van de leerlingen in de groep of voor de leerling individueel. Om een interventie in te 
kunnen zetten vormen de onderwijsbehoeften van de leerlingen de basis. Met behulp van de leerlingengesprekken 
worden deze onderwijsbehoeften steeds duidelijker, vooral omdat kinderen ook heel goed in staat zijn zelf aan te geven 
wat voor hen het beste werkt. 
Als team evalueren wij regelmatig de resultaten, zowel op schoolniveau als op groepsniveau. Vrijdag 22 febuari a.s. is 
onze studiedag dan ook weer gericht op het reflecteren op de resultaten en het delen van onze bevindingen. Zo zijn we 
altijd gericht op een continue ontwikkeling van onze leerlingen en verbeteren van ons aanbod. 
 
Als team vinden we de samenwerking met u als ouders/ verzorgers zeer belangrijk. Dat betekent dat we de gesprekken 
met u én de leerlingen als heel waardevol zien. 
We hopen dat de komende gesprekken u een goed inzicht geven op de ontwikkeling van uw kind(eren). 
 
 
Mede namens het team, 
Met vriendelijke groet,  
Marja van Dijk 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 6 

 
Deze week hebben we dit gedaan: 

Maandag hebben we het zonnestelsel afgemaakt op een groot vel papier. 

Het is in groepjes gemaakt en ze zijn allemaal heel goed gelukt. 

 

Dinsdag hebben we kanjerles gehad. Daarna zijn we ook begonnen aan 

een planeet onderzoeken. Dat doen we ook in groepjes. Namelijk in negen 

groepjes. Ieder groepje zijn eigen planeet. 

 

Woensdag hebben we muziekles gehad over de droomboom en daarbij 

hebben we de droomboom getekend. Daarna  zijn we ook verder gegaan 

met de planeten onderzoeken. En hebben we ook gepraat over de stelling 

Het klimaat is een zaak voor volwassenen, niet voor kinderen. 

 

Donderdag moesten we als eerste gymmen. Maar dat is niet heel 

bijzonder. Maar nu wel, want meester Dammes was geblesseerd en deze 

week was hij er voor het eerst weer. 

 

Vrijdag hebben we een toets van geschiedenis gemaakt we hopen dat iedereen een voldoende heeft. Daarna 

gaan we ook verder met de vogels tekenen. 

  

Met vriendelijke groet van meester Janes en meester Daan. 

 

 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
17-02 Dane Rotteveel  5 

22-02 Jacob Ruys  8 
   

 

   

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Derden  informatie: 

          TOPKLAS 

Datum: maandag 11 maart 2019 

Tijd: 10.30-12.30 op het Noordplein, Roelofarendsveen. 

Wij willen geld inzamelen voor Unicef. 

Wij verkopen onder andere armbandjes en iets lekkers. Ook kunt u moppen/raadsels kopen of een liedje 

aanvragen (keyboard). Verder kunt u ook uw lege flessen inleveren. 

U kunt natuurlijk ook altijd geld doneren. 

 

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

