
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 19 Oktober 2018       nummer  8                                                                                          

Agenda        Agenda 
2018 Maand Oktober 2018 Maand Oktober 

  07-11 Oud Papier Actie 

22-10  Herfst vakantie  07-11 Hoofdluis controle 

29-10 Studiedag (alle leerlingen vrij)  16 & 23 1e en 2e Creatieve middag (blok 1) 

   26 nov. t/m 14 
december 

Ouder gesprekken op uitnodiging of 
aanvraag. 

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 
 

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 
Donderdag 1 november 

 

Beste ouders/ verzorgers:  
Afsluiting kinderboekenweek 
Vandaag hebben de kinderen met elkaar de 
kinderboekenweek met gedichten, liedjes, dansjes en de 
voorleeswedstrijd  feestelijk afgesloten. 

 
De kinderjury (Tim, Amy, Aerin, Tess) hadden het moeilijk om een beslissing  
te nemen, omdat de deelnemers allemaal erg goed waren. Uiteindelijk  
gaven de punten de doorslag: 
De voorleeswedstrijd is gewonnen door Emy Sanders 
Gefeliciteerd Emy!! 

 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
Team en medewerkers wensen u en de kinderen een hele fijne herfstvakantie! 
Met vriendelijke groet, 
Marja van Dijk 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informatie ouderraad: 

Ouderbijdrage 2018-2019 
 
Middels dit schooljournaal willen wij u mededelen dat het in oktober weer tijd is voor de incassoronde en de 2-jaarlijkse 
verhoging van € 2,50. De ouderbijdrage zal nu € 30,-  gaan bedragen. Wanneer u al eerder een volmacht heeft gegeven  
hoeft u niets te doen. Als u dat nog niet heeft gedaan zal uw oudste kind een envelop mee naar huis krijgen met de rekening  
vanuit stichting vrienden van de Kinderbrug, de Stichting waaronder de ouderraad valt.  
 
Van deze bijdrage, tezamen met de opbrengsten van het ophalen van het oud papier, is het mogelijk dat de school en de 
ouderraad zoveel leuke dingen voor en met onze kinderen kan doen! 
Denk bijvoorbeeld aan het busvervoer, entreegelden van bepaalde musea, schoolreisje of schoolproject. Kerst Sint en Pasen, 
vele liters limonade en andere traktaties. Maar ook duurzame investeringen zoals in speeltoestellen, schoolplein  en wat  
dacht u van al die mooie bibliotheekboeken van afgelopen jaar?!  
 
Wilt u wat extra’s doen voor school maar heeft u weinig tijd? De ophaaldienst van het oud papier zal heel erg blij zijn met  

extra handen. Voor een kleine tijdsinvestering  van een paar uurtjes op 1 a 2 avonden per schooljaar van u zijn zij al heel blij!   

Voor meer info kunt u terecht op or.kinderbrug@ssba.net 

 

Groep 6: 

De week van groep 6 

De week voor de herfst vakantie hadden we een hele leuke week. Want juf Sonja (stage-juf) had voor ons hele leuke  

proefjes neergezet met natuur. 

We hadden het namelijk over zintuigen dus ook proefjes over zintuigen: proeven, ruiken, tasten ,horen en zien. We hadden  

ook de gouden penseel, zilveren penseel en twee bronzen. 

Noortje won de gouden penseel Kyra won de zilveren penseel en  

Teun en Sjors wonnen de bronzen penseel. 

Want we hadden een tekenopdracht wie de mooiste boekenkaft kon maken. 

Vrijdag voor de herfstvakantie hadden we een optreden voor de afsluiting  

van de kinderboeken-week. We hebben  

gedichtjes voorgelezen en een dansje gedaan. 

En Joep, Jan, Daaf, Fleur, Noortje en Jeanine hebben dat voorgelezen 

Het thema was: Kom er bij. 
En we hebben de schoenendoos meegekregen.  
De pastoor kwam in de klas voor de schoenendoosactie. 
En Xander had ze boekbespreking gedaan. 
Soms als het regent of als we tijd hebben verdiend mogen we loomen 

Geschreven door: Jeanine en Noortje  



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groep 7/8: 

 Hier laat Marieke de verhaallijn van het boek op een rol zien. 

Op dinsdag 9 oktober kwam Marieke van Zutphen (de moeder van Neeltje en oud-leerling Levi) naar de Kinderbrug om  
daar te vertellen over het boek Jack&Lev. 
Marieke heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan dit boek en het ligt nu klaar om voor het eerst gedrukt te worden. In de  
eerste bescheiden oplage mogen kinderen van de Kinderbrug gaan proeflezen. 
Leerlingen die het boek daadwerkelijk gelezen hebben, mogen een review schrijven. 
De nieuwe J.K. Rowling in de dop vertelde over alle voorbereidingen die getroffen zijn om een jeugdboek te schrijven.  
Inspiratie opdoen in grotten, personen zoeken met eigenaardige uiterlijke kenmerken… 

De kinderen van groep 7 en 8 waren erg enthousiast! Ze wilden het boek dolgraag gaan lezen, maarja… per klas komen  
er maar 2 boeken in gebruik. 
Wie o wie zijn de gelukkigen die het boek als eerst krijgen?? 

Groep 7: 

We hebben in het kader van de Kinderboekenweek in groep 7 een schrijfwedstrijd gehouden. De kinderen moesten een  

vervolg schrijven op het voorgelezen stuk uit het kinderboek "de Zevensprong." Er waren griffels te winnen. 

De juf en de kinderen uit de klas waren de jury en kozen de prijswinnaars van de griffels. De gouden griffel is gewonnen  

door Lisanne Beek, de zilveren griffel door Amy van de Veer en de bronzen griffel door twee winnaars omdat zij evenveel 

stemmen kregen: David Hoogeveen en Birgit v/d Poel. 

 Verjaardagen: van harte gefeliciteerd!  
21-10 Sem Brugman  7 
26-10 Matz Bouwmeester 3 
29-10 Cateau klapwijk  5 
 
22-10 juf Marja 
  
 
 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informatie kerk: 

Beste kinderen en ouders, 

Vandaag hebben jullie 'n informatiefolder mee naar huis gekregen van de Schoenendoosactie. We hopen, dat jullie 'n 

schoenendoos hebben kunnen bemachtigen! 

Je kunt je mooi versierde schoenendoos in je eentje vullen, maar het is natuurlijk ook mogelijk, om het met je broertje  

of zusje, of met je vriendje of vriendinnetje te doen! Als je tante of buurvrouw ook mee wil doen, of 'n ander kind, die  

hier niet op school zit, kan dat ook! Op school liggen extra folders, en achter in beide kerken. Per schoenendoos wordt  

de  -zo noodzakelijke- bijdrage gevraagd van 5 euro. Deze worden gebruikt voor de transport- en organisatiekosten.  

Dit bedrag kun je in de aangehechte enveloppe doen, dus NIET in de schoenendoos.  

Plak de versierde schoenendoos  

s.v.p. niet helemaal dicht, maar doe er bijvoorbeeld 'n postbode-elastiek omheen, waartussen je de enveloppe met geld 

kunt schuiven. Deze halen wij er tussen uit, en maken het totale geldbedrag van de actie over naar de organisatie. 

De activiteiten van o.a. Actie4Kids worden per 1 november overgenomen door Stichting GAiN ( Global Aid Network)  

Holland. GAiN is een internationale hulpverleningsorganisatie met expertise in oa noodhulp, hulpgoederen en transport. 

Als je besluit om de 5 euro over te maken, wat ook mogelijk is, kun je 'n melding krijgen dat de tennaamstelling niet klopt.  

Je kunt dit negeren omdat Stichting GAiN nu de ontvanger is. 

ER IS 'N EXTRA OPROEP, OM OOK VOOR JONGENS 'N DOOS TE VULLEN. ER WORDEN  

IEDER JAAR MEER DOZEN VOOR MEISJES DAN VOOR JONGENS GEVULD. 

Op zondag 4 november is er in de kerk van Rijpwetering om 9.15 uur 'n gezinsviering, met extra aandacht voor de 

Schoenendoosactie. Je kunt je doos dan inleveren, maar als je niet kunt komen, kun je 'm ook op school inleveren. 

We hopen, dat er weer veel kinderen meedoen met deze mooie actie! 

Groetjes van Monique van der Geest en Toos Van der Poel 

Derden  informatie: 

Oproep geluidsinstallatie 
Het geluid van de geluidsinstallatie die we op school hebben, klinkt niet zo mooi meer. Nu kan het zijn dat hij verkeerd  

ingesteld is of misschien is er wel iets kapot. Nu ben ik op zoek naar een vader, moeder, oom, tante, opa of oma die  

verstand heeft van dit soort apparatuur die even naar onze geluidsinstallatie wil kijken. Misschien kunt u ons hiermee  

helpen en advies geven. Wanneer u denkt dat u ons hiermee kunt helpen, mail dan naar sabrinavandermeer@ssba.net  

Dan kunnen we een afspraak maken wanneer het u uitkomt om even naar de installatie te kijken.  

3 en 4 november: Fancy Fair in Oud Ade 

3 en 4 november is de 50ste Fancy Fair in Oud Ade. Het Dorpshuis staat vol stands met leuke spelletjes voor kinderen.  

De Fancy Fair begint op zaterdag om 14.00 uur met een leuk toneelstuk voor alle leeftijden: Koning Jozef is een echte 

bangebroek. Toegang is gratis en kinderen die bij het toneelstuk komen kijken, krijgen wat lekkers en een gratis een lootje  

voor de eerste ronde van het Rad van Avontuur. Ook krijgen de kinderen op school een kleurplaat. Die kunnen zij tot  

zondag 4 november 17.00 uur inleveren bij de ijskar in het Dorpshuis. Ze krijgen dan een ijsje en maken kans op een prijs/  

De prijsuitreiking is zondag om 18.00 uur. De opbrengst van de Fancy Fair gaat naar de uitgaansdag van de senioren en naar 

lokale verenigingen. 

https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=63jkmVXmJfEtVfXtRBRjeL15C6SnOFf9boXYshN-FD5cp4OOnTXWCA..&URL=mailto%3asabrinavandermeer%40ssba.net


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Volleybalvereniging  IN UP GO   organiseert het jaarlijkse    SCHOLENTOERNOOI!! 

Wanneer: Donderdag 25 oktober  
Locatie: Sporthal de Tweesprong  
Wie: Kinderen uit groep 5/6 & 7/8  
Tijd: 09:00u - 12:00u €10,- per team 
 
Aanmelden kan nog tot 20 oktober:  
Stuur een mail naar evenementen@inupgo.nl  
Vermeld de naam van het team, contactpersoon en geef het aantal jongens  
en meiden aan. Meer informatie vind je op www.inupgo.nl 

 
 
 
 
Het feest voor kids tussen de 6 en 13 jaar oud waar we een modeshow, haarshow, een battle en dansspelletjes gaan doen  
en waar vele cadeaus te winnen zijn. Verder hoef je niets mee te nemen want we hebben genoeg te drinken en te snoepen  
en kom in je allermooiste outfit op 10 november van 19.00 tot 21.30 uur naar de Haverstraat 4 in Nieuw Vennep!  
Opgegeven via info@wdc.dance. 
 

Activiteiten ladder November 2018: 
Meer informatie zie prikbord in de hal. 
www.detweesprong.nl  sportcoach@detweesprong.nl  tel: 071-3313222 
 

 

 

http://www.inupgo.nl/
http://www.detweesprong.nl/
mailto:sportcoach@detweesprong.nl


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Email adressen van Ouderraad en Mr.: 

mr.kinderbrug@ssba.net 

or.kinderbrug@ssba.net 

 
 

Team en medewerkers van de Kinderbrug wensen we u en de kinderen een hele fijne herfstvakantie!! 

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

