
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljournaal 23 November 2018       nummer  12                                                                                          

Agenda        Agenda 
2018 Maand November 2018 Maand December 

16 & 23 Creatieve middag (blok 1) 26 nov. t/m 14 
december 

Oudergesprekken op uitnodiging of 
aanvraag   

26 nov. t/m 14 
december 

Oudergesprekken op uitnodiging 
of aanvraag   

05-12 Sinterklaas feest   

       05-12  Oud Papier Actie 

   20-12 Kerstviering (lange schooldag) 

  24 dec. t/m 04 
januari 

Kerst vakantie 

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 
 

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 

 

Beste ouders/ verzorgers: 
Rapporten- en gesprekkencyclus    
Binnen de Kinderbrug werken we nu twee jaar met de ouder- en kind gesprekkencyclus. 
Door het inzetten van deze gesprekkencyclus is ook de inhoud van de gesprekken veranderd, nl. van alleen een rapport- 
gesprek juist ook naar een gesprek over de ontwikkelingsgroei en onderwijsbehoeften van uw kind(eren). 
Uit vele reacties blijkt dat dit zowel bij kinderen als ouders goed bevalt. 
 
In de periode vanaf augustus tot aan januari  verzamelen we opbrengsten/ cijfers van de methode-gebonden toetsen in ons 
leerlingvolgsysteem. De Cito toetsen worden landelijk altijd alleen in februari (M) en juni (E) afgenomen.  
In deze huidige  
periode zijn er nog geen Cito-opbrengsten.Het eerste rapport bevatte dus nooit Citogegevens en relatief weinig toetsgegevens. 
Dit schooljaar hebben we er om die reden als team voor gekozen om het eerste rapport niet eind november maar na de  
eerste Cito M-toetsen in februari uit te geven.  
 
In deze periode (november) is het volgens de gesprekkencyclus wel mogelijk om op verzoek van leerkracht of ouder een 
oudergesprek aan te vragen én hebben álle kinderen weer een gesprek met de leerkracht. De leerlingen kunnen in dit  
gesprek aangeven of er specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoeften zijn. 
 
Klasbord 
De leerkrachten hebben het account van Klasbord aangemaakt. U ontvangt daarna een groepsgebonden inlogcode  
waarmee u zich kunt aanmelden voor het groepsaccount. Per groep is er een unieke code. 
Wanneer u bent aangemeld kan de leerkracht foto’s van mooie en leuke ervaringen met u delen. 
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat de foto’s wegens privacy niet mogen worden gedeeld op andere kanalen. 
  
Team en medewerkers wensen u en de kinderen een heel fijn weekend! 
 
Met vriendelijke groet, 
Marja van Dijk 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groep 1 t/m 4: 

Schoen zetten 
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen dinsdag 27 november hun schoen mee naar school nemen. 
Misschien komen er wel pieten langs om de schoenen te vullen… 
 
Groep 6 

School journaal van aerin en floor 

Het was een heel leuk weekend en we hebben heel veel gedaan. Met rekenen hebben we met kloken gewerkt het was best 

moeilijk maar voor sommigen ook niet .met taal hebben we gedaan  verleden tijd gewerkt met  speling hebben we k c  we 

hebben crea tive middag en daarna hebben we weekend en op woensdag hebben we muziek noten ge lezen dat was super leuk  

en we hadden ge gymt en toen haden we vollybal toernooi en dat was echt top en we hebben het liedje van het 

sinterklaasboekje en die hete de zwarte pieten movie en de zwarte pieten stijl. 

 
  

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd!  
25-11 Renee Volwater  4 

26-11 Floor Spring in ’t Veld  6 

27-11 Lisa van Gulik   1/2b 

  

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Informatie kerk: 

 

Gezinsviering 1 Advent  

 
Op zondag 2 december 2018 is om 9.15 uur de volgende gezinsviering in de kerk  
van Rijpwetering. Samen met Diaken van Aarle en het kinderkoor LOSZ zullen wij  
het begin van de advent vieren en de eerste adventskaars aansteken. Na de dienst  
is er de mogelijkheid om nog even bij te kletsen en wordt er koffie en limonade 
geschonken. 
Wij verheugen ons op jullie komst! 
Namens de werkgroep gezinsvieringen, Pauline Chauvet en Katrin van Polanen. 
 

 

  

Derden  informatie: 

 

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

