
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 22 Februari 2019                   nummer  23                                                                                          

Agenda                   
 
2019 Maand Maart 2019 

06-03 Oud Papier Actie  

13-03 Hoofdluiscontrole   

04-22 Oudergesprekken n.a.v. Cito 

Go voor jeugd via 
intern begeleider 

 
Mw. Karlijn van Ruiten 
 

 
Beste ouders/ verzorgers 
Graag wensen team en medewerkers u en de kinderen een hele fijne voorjaarsvakantie!! 

 Kleuters: 

Beste ouders/verzorgers, 
Wij zijn opzoek naar jongenskleding die we kunnen gebruiken als verschoning. Heeft u broeken, shirtjes, 

onderbroeken(deze vooral), hemden of sokken die u niet meer gebruikt, zouden wij ze graag willen hebben! 

Groetjes, 
De kleuterjuffen  

 

Groep 3 t/m 8: 

Schoolhandbaltoernooi voor groep 3 t/m 8 in de meivakantie 
Op woensdag 29 mei van 10.00 uur tot circa 15.00 uur wordt het schoolhandbaltoernooi gehouden op het 
sportpark van Rijpwetering. 

De kinderen kunnen zich met een team inschrijven via een inschrijfformulier die te verkrijgen is bij de 

leerkracht. 
 

Voor groep 3/4 bestaat een team uit minimaal 4 spelers ,1 keeper en wissels dus totaal  6 of 7 spelers 
Voor groep 5/6 bestaat een team uit minimaal 5 spelers ,1 keeper en wissels dus totaal  7 of 8 spelers  

Voor groep 7/8 bestaat een team uit minimaal 6 spelers, 1 keeper en wissels dus totaal  8 of 9 spelers 
 
Elk team moet een coach hebben die de inschrijflijst invult en die dag het team wil begeleiden. 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
23-02 Lis Uit den Boogaard 5 

26-02 Olaf van Diemen 4 
26-02 Iris koek  7 
01-03 Hugo van Emmerik 8 
05-03 Stijn Appels  5 
06-03 Mette van der Poel 8 
06-03 Mike Vink  1/2a 

 

28 februari  juf Lena  

   

Informatie kerk: 

Gezinsviering Oud Ade 

Op zondag 10 maart as. is er om 9.15 uur 'n gezinsviering in de kerk van Oud Ade. Past. Jagerman gaat voor 

en jeugdkoor LOSZ zal mooie liedjes ten gehore brengen. In de evangelielezing van deze viering gaat het  

onder andere over talenten. Iedereen heeft wel iets waar hij of zij goed in is, en waarmee je iets kunt 

betekenen voor 'n ander, of kunt helpen.  

Bijv. behulpzaam, doorzetter, eerlijk, musicaal, sportief, creatief. Je mag dit opschrijven, en er eventueel 'n 

tekening bij maken, en meenemen naar de gezinsviering. 

 

We hopen, dat er veel kinderen en hun familie naar deze gezinsviering komen! 

Namens de werkgroep gezinsvieringen, Pauline Chauvet en Toos van der Poel 

Derden  informatie: 

- Oud Papier woensdag 6 Maart 2019. 

Woensdagavond 6 maart  wordt er weer het oud papier in Rijpwetering ingezameld ten bate van de school.  

Alle opbrengsten van het oud papier komen volledig ten goede aan onze leerlingen, dus u begrijpt dat iedere 

extra kilo aan papier voor ons belangrijk kan zijn! Zet u het papier voor 18.15 buiten?  

Deze woensdag wordt het ophalen verzorgd door de volgende enthousiaste ouders: 

Dhr. J.van der Helm, Dhr. S. Ruijs en Dhr. ? 

 

Mocht u niet kunnen dan dient u zelf voor vervanging zorg te dragen. Vanaf 18.15 uur bent u van harte 

welkom bij De Vergulde Vos om na het nuttigen van een kop koffie/thee aan de slag te gaan. Namens de 

ouderraad en de leerlingen, u allen  bedankt voor het verzamelen van het oud papier en de ophaalouders 

dank voor hun inzet! 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorgboerenmarkt 

Kom, kijk en doe mee op deze gezellige markt. 

Datum:    Zaterdag 2 maart 

Tijd:         11-15 uur 

Plaats:    Zorgtuin de Tas - Huigsloterdijk 65, Weteringbrug 

 

Er zijn leuke workshops, verkoop van mooie hebbedingetjes, hilarische 

spellen, heerlijke boerenkaas en een echte 'koek en zopie'. 

  

 

 
Voorjaarsvakantie  
Woensdag 27 februari  
Vrijdag 1 maart  
13:00 uur of 14:30 uur 

 

Maak je eigen mozaïek-potje  
En vul hem met bolbloemen  

 
 
 
Speurtocht buiten  
(of binnen bij slecht weer)  

                                                                         
 
 

Limonade met wat lekkers  

 
 
 
De kosten zijn € 5,00 per arrangement  
Graag aanmelden bij info@deveensebukker.nl 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers van groep 7 en groep 8,  
 
De voorbereidingen voor ROAkamp 2019 zijn alweer in volle gang!  
Dit jaar gaan we van zaterdag 24 t/m vrijdag 30 augustus naar Boxtel.  
 
ROAkamp is ooit ontstaan als vakantie voor boeren kinderen uit Oud Ade, hun ouders moesten op de 
boerderij blijven en ook de kinderen konden dus niet zomaar een weekje weg. 
ROAkamp is nog altijd een hele leuke week die georganiseerd wordt door een enthousiaste groep 
vrijwilligers, maar is allang niet meer alleen bedoeld voor de boeren kinderen uit onze omgeving! 
 
Zit je in groep 7 of groep 8 en wil je ook mee dit jaar? Schrijf je dan vóór 2 april 2019 in via onderstaande 
link! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZyeZTXQZkxN1xrt5IzXjGsJaeSIJFcIkHG8FqrsPmCnQqwg/viewf
orm?usp=sf_link 
 
Wij hebben er weer zin in!  
 
Namens de ROAkampleiding,  
Angela de Haas 
 

Activiteitenladder Maart 2019. 

Voor de maand Maart staan er weer veel activiteiten gepland, zie voor informatie  

op het prikbord in de hal of www.detweesprong.nl 

De tweesprong  

Lucas van Leydenlaan 2  www.detweesprong.nl tel: 071-3313222 

2371 RW Roelofarendsveen 

 

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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