
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 22 Maart 2019                   nummer  26                                                                                          

Agenda                    
 
2019 Maand April 2019 

03-04 Grote Rekendag  

04-04 Verkeersexamen groep 7 theorie 

09-04 Studiedag (alle leerlingen vrij)  

12-04 Koningsspelen.  

16, 17 en 18  CITO eindtoets  

19-04 Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij) 

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

 
Mw. Karlijn van Ruiten 
 

 
Beste ouders/ verzorgers: 

Juf Marja 40 jaar in het onderwijs 

Vandaag hebben wij een jubileum gevierd. Juf Marja is vandaag 40 jaar werkzaam in het 

onderwijs. Zij heeft al veel verschillende functies gehad zoals kleuterleerkracht, 

hoofdleidster en ambulant begeleider. Sinds 2011 is ze directeur bij ons op de 

Kinderbrug. Met alle groepen hebben wij een open podium georganiseerd, waarbij er 

liedjes, dansjes, versjes en limericks werden uitgevoerd. Juf Marja wist nergens van en 

was erg verrast.  

Juf Marja, namens ons allen van harte gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal!! 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bedankt! 
Wat een fantastische verrassing vandaag om mijn 40 jarig jubileum in het onderwijs met iedereen te kunnen 
vieren. De kinderen hebben het goed geheim gehouden, want ik wist van niets. Van alle groepen heb ik een 
boek met eigen werk ontvangen, zoals tekeningen, gedichtjes, brieven, en nog veel meer!! Daarna hebben 
we kunnen genieten van presentaties van iedere groep op het podium.  De collega’s en de kinderen hebben 
met elkaar gezorgd voor een heel gezellige en feestelijke dag!! Allemaal heel erg bedankt!!! 
Juf Marja 
 

Koningsspelen bovenbouw in Roelofarendsveen op 12 april 

12 April vinden weer de koningsspelen plaats op de sportvelden in Roelofarendsveen voor de groepen 5-6-7-
8. Om alles goed te laten verlopen hebben we uw hulp daarbij weer nodig: 
Voor de groepen 5 en 6:  

- ouders die de kinderen met de auto vervoeren naar en van de sportvelden Roelofarendsveen. 
Vertrek ca. 8.15 uur, terug: ca. 12.45 uur 

- per groep 2 ouders die willen helpen bij de spelen 
Voor de groepen 7 en 8: 

- per groep 3  ouders die mee willen fietsen. Vertrek ca. 8.00 uur 
- voor groep 7:  3 ouders die mee terug willen fietsen ca. 12.45 uur 
- per groep 2 ouders die willen helpen bij de spelen 
- De leerlingen van groep 8 mogen zelf terugfietsen, mits ouders hiermee instemmen. Juf Helma fietst 

met de kinderen terug die nog niet zelfstandig terug mogen fietsen. Geeft u dit even door? 
Bij terugkomst op school mogen de kinderen direct naar huis. Houdt u er dus rekening mee dat de kinderen 
ca. 13.00 uur naar huis mogen/komen. 
De kinderen krijgen tussendoor te drinken en fruit, maar een extra boterham kan, gezien het tijdspad, geen 
kwaad. Houdt u het weer in de gaten i.v.m. kleding?  
Natuurlijk vinden de kinderen het leuk als u een kijkje komt nemen 
 
Juf Helma 
 
Koningsspelen groep 1 t/m 4 
Op 12 april vinden voor groep 1 t/m 4 de koningsspelen op school plaats. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn 
om 12.00 uur vrij, de kinderen van de bovenbouw zoals hierboven vermeld ongeveer 12.45 uur. 
 
IKC bezoeken 
In verband met de IKC- ontwikkelingen in de samenwerking met Kindkracht  en Kinderbrug zullen in april en 
mei alle collega ’s van Kinderbrug en Kindkracht  een IKC in de regio gaan bezoeken : Gluren bij de buren.  
Een kans om eens in een andere organisatie te kijken en inspiratie op te doen 
Het kán zijn dat een leerkracht van uw kind dan een dag vervangen wordt door een collega, zodat er gele-
genheid is dit bezoek af te leggen. 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie ouderraad: 
  2de incassoronde Vrienden van de Kinderbrug 

In de week van 25 maart vind er een tweede incassoronde plaats voor de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze 

ronde geldt alleen voor de leerlingen die of later in het jaar zijn ingestroomd of leerlingen waarbij inde ronde 

van oktober/ november bleek dat de incasso niet tot stand is gekomen. Voor kinderen die later zijn 

ingestroomd hanteren wij de regel dat bij instroom na 1 januari 2019 de ouderbijdrage voor het lopend jaar 

gehalveerd wordt. Deze leerlingen betalen dan slechts € 15,00. 

Dank voor uw bijdrage waardoor wij vele leerzame en leuke activiteiten voor de leerlingen kunnen 

organiseren. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd terecht bij de Ouderraad via: 

or.kinderbrug@ssba.net 

 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
23-04 Daaf  6 

27-03 Noortje  6 

27-03 Lucas  1/2b 

27-03 Tygo  4 

25 maart meester Rutger 

28 maart juf Irma 

 

Groepen 3 en 4: 

Verborgen in een foto 
De leerlingen van groep 3 en 4 werken de komende tijd aan het projectVerborgen. Dit project is onderdeel 

van Kijk|Kunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw voor alle SSBA scholen 

 Verborgen 
Verborgen is een project rondom de foto’s van Jetteke Ottevanger. Het project begon op 20 maart met een gastles van 
een vakdocent van Kunstgebouw. De leerlingen bekeken samen met de vakdocent foto’s van Jetteke Ottevanger. Op de 
foto’s zie je steeds een vrouw, maar zij is nooit helemaal zichtbaar. Haar benen lijken uit een kast te groeien of ze lijkt 
geen hoofd te hebben. Alle foto’s roepen vragen op. Wat is er aan de hand? Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. In een 
filmpje konden de leerlingen zien hoe Jetteke zelf haar foto’s stap voor stap in scène zet. Vervolgens bedachten de 
leerlingen zelf een situatie, geïnspireerd door de foto van Jetteke en zetten die in scène en maakten daar een foto van. 
In de twee vervolglessen bouwt de leerkracht verder op de gastles. 
 
 

mailto:or.kinderbrug@ssba.net


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jetteke Ottevanger 
Jetteke Ottevanger is afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht als fotografisch vormgever. In elke 
foto van Jetteke zit iets verborgen. Er is altijd iets aan het oog onttrokken. De kijker wordt uitgedaagd zijn eigen verhaal 
bij de foto te maken. Het thema van haar werk - verbergen - sluit goed aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. 
Ze leren dat een foto meer kan zijn dan een afbeelding van de werkelijkheid. 
  

 

Groepen 7 en 8: 

Leerlingen in de ban van Shakespeare 
De leerlingen van groep 7 en 8 gaan dinsdag 26 maart naar de voorstelling :Koning Lear. Dit project is onderdeel 

van Kijk|Kunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw voor alle SSBA scholen. 

Er was eens een koning met drie dochters. De koning was zo oud dat hij de kaarsjes van zijn verjaardagstaart niet meer 
uit kon blazen. Hij besloot om zijn rijk over de dochters te verdelen. Welke dochter moest welk deel krijgen? En spraken 
zijn dochters de waarheid? Dit beroemde verhaal van Shakespeare over waarheid en verzoening wordt door Joris Lehr 
met veel humor, spanning en verbeeldingskracht verteld. Zonder decor en met slechts enkele objecten weet hij de 
werelden van Shakespear tot leven te brengen. 

 
 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 6: 

Woensdag hebben we muziekles gehad met muziekinstrumenten.  

We mochten onze eigen muziek maken. Met muzieknoten dat was super leuk.  

Er was een gek muziek instrument bij en dat was de koebel. 

 

 

En we zijn ook nog naar het Museum Oud Alkemade geweest, dat was super leuk. We mochten een 

speurtocht doen. En we mochten op de oude typmachine en daar mochten we ook echt op typen en we 

mochten ook met oud speelgoed spelen en we gingen naar de zolder. En daar zagen we alleen maar oude 

spullen. 

 

 

Dinsdag heeft Xander getrakteerd: het was een 

soepstengel met snoepveter en een snoep dolfijntje; het was een 

vishengel. En we mochten ook naar een leuk liedje luisteren, genaamd The night begins to shine. 

Maandag hadden we ook een leuke ei les gehad bij natuur.  

Donderdag mochten we ook een boom maken voor juf Marja, maar we hebben tegen haar gezegd dat het 

een lenteproject is. 

Vrijdag was het enorm leuk want juf Marja was 40 jaar juf. Ale groepen deden iets leuks en wij hebben de 

droomboom en hallo allemaal gedaan. Gezongen met de grote boom die we in de week hebben gemaakt. Juf 

Marja vond het geweldig. 

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informatie kerk: 

Beste kinderen, beste ouders,   Palmpasen komt er weer aan. 
En ook dit jaar gaan we Palmpasenkruisen versieren – daarom vragen wij jullie om eens te kijken wat je mee mag 
brengen naar school, om aan die kruisen te hangen.  Dat kan bijvoorbeeld zijn: 
thee, snoepjes, pepermunt, paaseitjes, pakjes soep,  klein fruit (mandarijntje), koekjes............ 
Maar geen blikjes - die zijn te zwaar. 
Wil je deze cadeautjes voor 10 april mee naar school nemen? Daar worden ze in de klas verzameld en gaan we de 
kruisen met groep 8 versieren.  
De Palmpaas-viering is op zaterdag 13 april om 19 uur in de kerk van Rijpwetering. In de viering worden nieuwe 
palmtakjes gewijd en houden wij een palmprocessie. Het kinderkoor LOSZ zal voor en met ons zingen en Pastor Marjo 
Hoogenbosch is onze voorganger. Na de dienst worden de versierde kruisen als verrassing door een aantal kinderen 
naar zieke of aan huis gebonden parochianen gebracht. 
Iedereen is hartelijk welkom. 
De kinderen die een Palmpasenkruis willen dragen hebben een briefje mee naar huis gekregen. Wilt u de 
antwoordstrook uiterlijk vrijdag 29 maart bij de leerkracht inleveren? Bij voorbaat dank. 
 
Namens de werkgroep gezinsvieringen alvast bedankt! 
Wilma van Santen, Claudia Straathof en Katrin van Polanen. 

 
Derden  informatie: 

Kinderkleding- en speelgoedbeurs “Kortjakje” 

Zaterdag 30 maart 2019 is Kinderkleding & Speelgoedbeurs Kortjakje. 

De verkoop van lente/zomerkleding en speelgoed is van 09:30 uur tot 12:00 uur in het Dorpshuis Plein 

13, Pastoor vd Plaatstraat 13a te Rijpwetering.  

De toegang is gratis en er staat een Rabobank pinautomaat voor de deur! 

Je vindt er onder andere: 

 Kleding maat 56 t/m 176 

 Jassen maart 56 t/m 176 

 Schoenen, laarzen, zomerschoenen, sportschoenen en skeelers in allerlei maten 

 Zwemkleding en sportkleding  

 Groot assortiment speelgoed zoals bordspellen, puzzels, dvd's, spelcomputers, boeken, houten 

speelgoed, babyspeelgoed, auto’s, en groter speelgoed zoals keukentjes, stepjes, poppenwagens 

e.d. 

 Fietsen, baby uitzet, autostoelen, kinderwagens en positiekleding 

Leuk als je komt! 
Susanne, Esmeralda en Laura  

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Esmeralda via kortjakje@alwin.eu of Susanne via 

sedelaar37@hotmail.com  
 

mailto:kortjakje@alwin.eu
mailto:sedelaar37@hotmail.com


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGZ Rivierduinen 

Kinderen en Jeugd 

 

Doe-Praat Groep voor kinderen van 8-12 jaar die een vader of moeder hebben met psychische problemen en/of een verslaving 

Wat zijn psychische problemen en wat is verslaving? Bij een ziekte denken we meestal aan griep of een gebroken been. Maar iemand 

die erg in de war is en niet goed meer weet wat hij doet of zegt, is ook ziek. Iemand kan ook ziek worden door de problemen in zijn 

hoofd. Psychisch ziek heet dat. Als iemand veel alcohol drinkt of drugs gebruikt en niet meer zonder die dingen kan leven, is hij of zij 

verslaafd. Verslaving is ook een ziekte. 

 

Femke is 10 jaar, zij heeft een broertje van zeven en zusje van vier jaar. Zij zit in groep 7. Na schooltijd neemt ze meestal geen 

vriendinnetjes mee naar huis, want dan is ze bang dat het te druk is voor haar moeder. Haar moeder voelt zich al een tijdje niet goed. 

Ze is vaak moe en verdrietig. Ze kan soms ook heel erg boos worden, zomaar om niks. Soms gaat Femke wel naar een vriendinnetjes 

toe, maar niet zo vaak. Ze helpt meestal haar moeder met boodschappen doen en koken en voor haar broertje en zusje zorgen. 

Femke maakt zich zorgen om haar moeder. Maar ze durft er niet zo goed over te praten. Ook aan haar vader durft ze het niet echt te 

vragen, want dan wordt hij misschien ook verdrietig of boos. 

Wat merk jij er van? 

Als je vader of moeder psychische problemen heeft of verslaafd is, dan merk jij daar ook wat van. Je vader of moeder is bijvoorbeeld 

in de war of moe en verdrietig of wordt sneller boos. Misschien schaam je je ook wel een beetje omdat je vader of moeder soms 

vreemd doet. Misschien snap je niet goed wat er aan de hand is en heb je er vragen over. Of misschien pieker je er wel over maar 

vind je het moeilijk om erover te praten. Toch kan het helpen om erover te praten, met iemand die jij vertrouwt. 

De Doe-Praat Groep 

Voor jou en andere kinderen tussen 8 en 12 jaar is er een Doe-Praat Groep. In deze groep komen kinderen bij elkaar die net als jij een 

vader of moeder hebben met psychische problemen of een verslaving. Vaak hebben zij dezelfde dingen meegemaakt als jij en weten 

ze precies hoe dat voelt. In de groep kun je bijvoorbeeld vragen stellen en met elkaar praten over thuis. We gaan het hebben over 

dingen als: 

Wat voor leuke dingen heb je meegemaakt  

Welke dingen waren misschien niet zo leuk  

Waarom doet mijn vader of moeder zo 

Met wie zou je nog meer kunnen praten 

We doen ook leuke dingen waar je iets van kunt leren, zoals een spel, iets oefenen, video kijken en tekenen. 

Hoe kun je mee doen? 

Lijkt het je leuk om mee te doen? Praat er dan eens over met je vader of moeder. Zij kunnen je opgeven door te bellen of te mailen 

met iemand van de afdeling Preventie. Wij werken samen met Brijder Jeugd. 

Telefoon: 071 890 88 88 

E-mail: preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl 

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GGZ Rivierduinen 

Kinderen en Jeugd 
 

Training ‘Positief opvoeden’ 
De opvoeding van kinderen is een belangrijke taak. Voor ouders en verzorgers is deze taak soms zwaar. Simpele, duidelijke tips over hoe om te gaan met lastig 

gedrag kunnen heel prettig zijn. De training positief opvoeden kan deze tips geven. Het helpt u de oorzaken van gedragsproblemen te herkennen, leert u hoe 

u gewenst gedrag bij kinderen kunt stimuleren en hoe u om kunt gaan met ongewenst gedrag. 

 
Triple P heeft over de hele wereld al duizenden families geholpen. Deze opvoedmethode bewijst al jarenlang haar effectiviteit. Wij helpen u graag! 

Hoe gaat het in z’n werk? 

De training bestaat uit vier wekelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur, waarin u informatie krijgt en een aantal opvoedings- vaardigheden leert. 
Tijdens de bijeenkomsten maken we gebruik van een DVD en u krijgt een praktisch werkboek, waarmee u vanaf de eerste bijeenkomst thuis aan de 
slag gaat. Hier staan opdrachten in die u helpen de vaardigheden onder de knie te krijgen. In de drie weken hierna belt een van de trainers u thuis op 
om te bespreken hoe het gaat. Dan volgt er een slotbijeenkomst waarin wordt besproken hoe het gaat en wordt een plan gemaakt voor de toekomst. 

Wat leert u? 

Tijdens de groepsbijeenkomsten komen de volgende onderwerken aan bod: 

 Positief opvoeden: u leert hoe belangrijk het is om 

op een positieve manier met kinderen om te gaan en u krijgt praktische tips hoe u dit kunt doen. 

 Stimuleren van de ontwikkeling van kinderen: 

goede communicatie; waardering tonen voor de dingen die uw kind goed doet; het aanbieden van uitdagende activiteiten. 

 Omgaan met ongewenst gedrag: duidelijke regels stellen; wat doet u als uw kind zich niet aan de regels houdt; negeren van ongewenst gedrag; 
time-out geven aan kinderen. 

 Vooruit plannen: voorkom moeilijke situaties zoals bij visite, uit school komen, telefoneren, boodschappen doen en e 
 

Voor wie, waar en wanneer? 

De training maakt onderdeel uit van het preventieve aanbod van GGZ  Rivierduinen  Kinderen en Jeugd en is bedoeld voor ouders met één of 
meerdere  kinderen (2-12 en 12-16 jaar) met problemen in hun gedrag thuis, op school, in een club of met vriendjes én die behoefte hebben 
aan meer begeleiding bij de opvoeding. 
De groep bestaat gemiddeld uit 10 ouders, zowel alleenstaande als ouderparen. 
De trainingen ‘Positief Opvoeden’ gaan van start in juni 2019. Namelijk op 4, 11, 18, 25 juni. Laatste bijeenkomst is op 16 juli 2019.  
Tijdstip: 19.30u-21.30u 

Informatie 

Informatie over de training kunt u opvragen bij de afdeling Preventie van GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd. 
Telefoon: 071 890 88 88 

E-mail: preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl  
Website:  www.rivierduinen.nl/kinderenenjeugd 

 

 

 

mailto:preventie.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl
http://www.rivierduinen.nl/kinderenenjeugd


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmelding 

Aanmelden kan via GO! voor jeugd;  

Gerlise.boeser@govoorjeugd.nl 

Meer algemene informatie over Triple P vindt u op  

www.triplep-nederland.nl. 

 

 
 

 

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

