
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljournaal 2 November 2018       nummer  9                                                                                          

Agenda        Agenda 
 
2018 Maand November 2018 Maand December 

07-11 Oud Papier Actie 26 nov. t/m 14 
december 

Oudergesprekken op uitnodiging 
of aanvraag 

07-11 Hoofdluiscontrole 05-12 Sinterklaas feest 

16 & 23 1e en 2e Creatieve middag (blok 1) 05-12 Oud Papier Actie 

26 nov. t/m 14 
december 

Oudergesprekken op uitnodiging 
of aanvraag  

20-12 Kerstviering 

  24 dec. t/m 4 
januari  

Kerstvakantie 

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 
 

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 

 

Beste ouders/ verzorgers: 

Beste ouders, 

De werkgroep “Andere schooltijden” evalueert binnenkort het vijf-gelijke-dagen-rooster. 

Graag ontvangt de werkgroep uw ervaringen. 

Deze kunt u sturen naar mr.kinderbrug@ssba.net 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

Informatie ouderraad: 
Beste ouders/verzorgers 
Vandaag hebben enkele kinderen de rekening mee naar huis gekregen, voor de ouderbijdrage. 

Wilt u zo vriendelijk zijn deze zo spoedig mogelijk over te maken? 

Alvast bedankt, namens de Ouderraad. 

 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
04-11 Noa Freeth  8 
04-11 Vince Ram  8 
05-11 Tess Haegens  5 
06-11 Sophie Voskuilen  8 
06-11 Frenk Wiersma  7 
08-11 Emma Bouwmeester 4 
09-11 Tess Volwater  8  
 

https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=onyqa2FyJOeXP9K3YAxMwKW8o_kS2BxxlyhxpH0CcaVeKnePv0DWCA..&URL=mailto%3amr.kinderbrug%40ssba.net


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 6 

Deze week hebben we veel gedaan. 
Maandag. Was het studie dag         
                                                                       
Dinsdag. Hadden we de tempo oefentoets. Maar daar voor hadden we tafels joggen het was heel leuk.  
En bij de meeste hielp het goed. We hadden geoefend met de touwen klimmen voor het cijfer met de gym.  
En hadden het steen, papier, schaar spel gedaan. En de handstand , spinnetje en kapitein houten been geleerd.  

 
Woensdag. Hadden we de laatste les van meester Wim, we hadden en nieuw liedje geleerd en dat liedje hete het scheld lied.  
En de boekenbeurt van: Sjors 
 
Donderdag. Hadden we gym dar bij deden we handbal, hockey, de ballen op de matten gooien.  
En na de gym. Mochten we iets voor ons zelf doen. 
 
Vrijdag. Hadden we  geschiedenis toets gedaan. En Eva had haar boekenbeurt gehouden. Met 
knutselen maakte we een spinnenweb met vliegerpapier.  
 
Geschreven door: Kyra en Guusje. 
 

Informatie kerk: - 
Schoenendoosactie. 
Beste kinderen en ouders, 
 
Vlak voor de herfstvakantie hebben alle kinderen 'n informatiefolder, en zoveel mogelijk kinderen 'n schoenendoos mee  
naar huis gekregen. 
 
 
 
 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ER IS EEN EXTRA OPROEP, OM OOK VOOR JONGENS EEN DOOS TE VULLEN. ER WORDEN IEDER JAAR MEER DOZEN VOOR  
MEISJES DAN VOOR JONGENS GEVULD. 
A.s. zondag is er in de kerk van Rijpwetering om 9.15 uur 'n gezinsviering, met speciale aandacht voor de Schoenendoosactie. 
Jeugdkoor LOSZ zal mooie liedjes ten gehore brengen, en Past. Jagerman zal voorgaan in de viering. 
Je kunt je doos dan meenemen, maar als je niet kunt komen, kun je 'm ook op school inleveren. 
Als je graag een schoenendoos wilt versieren en vullen, maar je hebt geen doos, kun je er eentje van school meenemen.  
Daar staan nl. een aantal lege schoenendozen. 
Ook na zondag kun je 'm nog inleveren op school, want we gaan pas half november de dozen wegbrengen naar een  
inleverpunt in Leiden. Van daaruit gaan de dozen naar een van de verwerking centra in Nederland, waar ze transport klaar 
gemaakt worden.  
De schoenendozen gaan dit jaar naar Zambia, Sierra Leone, Togo, Moldavië, Roemenië, Oekraïne en naar vluchtelingen 
kampen in Lesbos. 
We hopen, dat er weer heel veel kinderen meedoen aan deze mooie actie! 
 
Groetjes van Monique van der Geest en Toos van der Poel 

 

 Derden  informatie: 
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. 

 

Nieuwsbriefartikel CJG 

Theatervoorstelling ‘Scheiden, wat doet dat met je kind’  
in Alphen aan den Rijn 
 
Een scheiding zorgt vaak voor verdriet, emoties en ruzies. Voor kinderen  
verandert er veel in korte tijd. Ze moeten misschien ergens anders gaan wonen.  
Of een van de ouders krijgt een nieuwe partner. Hierdoor raken ze hun gevoel  
van veiligheid en geborgenheid kwijt. Wat kun je doen om de scheiding voor  
kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen? Hoe kunnen ze verder na de scheiding?  
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert op maandag 12 november de  
theatervoorstelling ‘Scheiden, wat doet dat met je kind?’ over situaties die voorkomen  
tijdens een scheiding. Herkenbare en emotionele situaties. De spelers bespreken met  



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de toeschouwers wat je in die situaties wel en wat je niet moet doen. Ook is er ruimte  
om ervaringen, tips en knelpunten te delen.  
Leuke theatervoorstelling voor ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, etc.,  
én professionals die op een toegankelijke manier willen kijken, luisteren en praten  
over het effect van een scheiding op kinderen. 
 
Datum en locatie  
Datum: maandag 12 november 2018 
Tijd: 19.30-21.30 uur  
Locatie:           Theater Castellum, Rijnplein 1-3, Alphen aan den Rijn 
Kosten: €5,- p.p.  
 
Belangstelling? Meld je aan via www.cjgcursus.nl of via deze link. We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. En zo kunnen we je bereiken als er onverhoopt wijzigingen zijn. 
 

 
Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @cjgcursus 

 
 

 

 

 

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! 

http://cjghm.nl/cursussen/cjg-lezing-opvoeding-van-tweelingen-een-bijzondere-uitdaging-leiden/-1/2781/563578
https://www.cjgalphenaandenrijn.nl/cursussen/theatervoorstelling-scheiden-wat-doet-dat-met-je-kind---alphen/-1/3137/568277?fbclid=IwAR1_b6qjfEOXZCipAFqZj1a7U9pJbW-xxgMmYUe2IAlFqkuNXTFuTx2x6qo
http://www.cjgcursus.nl/
mailto:info@cjgcursus.nl
mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
mailto:or.kinderbrug@ssba.net

