
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljournaal 27 Mei 2019                   nummer  34                                                                                          

Agenda             Agenda     

 
Beste ouders/ verzorgers: 
Team en medewerkers wensen u en d e kinderen een fijne vakantie! 
 

 Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
28-05 Bente 3 
28-05 Luca 1/2a 

29-05 Anouk 8 

30-05 Saar 4 

01-06 Nout 7 

06-06 Micah 4 

 

Derden  informatie: 

Jeugdolympiade 

Aankomend weekend is er weer een jeugdolympiade bij s.v. Roac.  

Net zoals elkaar jaar is het weer mogelijk om een zelf gebakken cake te brengen voor de kinderen en leiders.  

Dus mochten er vaders en moeders in de gelegenheid zijn om een heerlijke cake te bakken, heel graag.  

Deze kunnen vanaf vrijdag 31 mei afgegeven worden aan de bar.  

Namens de kinderen en leiders alvast ontzettend bedankt! 

Met vriendelijke groet, 
Joost van der Geest 

 
  

2019 Maand Mei 2019 2019 Maand Juni 2019 

 27 t/m 31   Hemelvaart vakantie  05-06 Oud Papier Actie  

     12-06 Hoofdluis controle  

     03 t/m 14 CITO entreetoets groep 7 

   19, 20 en 21-06 Kamp groep 8   (groep 1 t/m 4 vrij)  

      

     

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

 
Mw. Yara Snel 
 

Go voor jeugd 
via intern 
begeleider 

Aanwezig wo. 12 juni vanaf 13.00 uur 
Mw. Yara Snel 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Polderdag,      Het fietsevenement op Hemelvaartsdag (30 mei) 
Stap op de fiets en bezoek de boerderijen, kwekerijen en molens, die op deze dag hun erf openstellen. 

Dit jaar kunt je kiezen uit wel vijf verschillende fietsroutes, waarvan er één in Kaag en Braassem. 
Eén van de startpunten is bij de Gemiva-locatie ‘Om de Hoek’, Leidseweg 23 te Oud Ade. 
  
Er zijn allerlei activiteiten op de bedrijven. Wat dacht je van ‘boter schudden’, fietsen op een 
smoothiefiets of ‘wild plukken’, een lammetje, kalfje of geitje knuffelen, klimmen in een hooiberg, 
proefliggen op een koeienwaterbed, skelteren of smikkelen van een boerenijsje? 
Kom je fietsen & proeven van het buitengebied op Hemelvaartsdag? 
  
Mee doen 
Ga op de Polderdag, Hemelvaartsdag donderdag 30 mei, naar een van de startpunten op de route 
(zie hiervoor Polderdag.nl). Hier koop je je deelnamebewijs, het fietslabel en ontvang je de 
fietsroutekaart van de gekozen fietsroute. 
Op de fietskaart staat een overzichtelijke routekaart en staan alle deelnemende bedrijven die je 
kunt bezoeken en wat je er kunt doen of beleven. 
Starten kan tussen 10-13 uur. 
De bedrijven zijn te bezoeken tussen 10-16 uur. 
Kosten: 3,50 euro; voor kinderen t/m 12 jaar is deelname gratis 
Kortom, een actief en gezellig uitje voor het hele gezin. 
 

- Oud Papier woensdag 5 Juni 2019. 

Woensdagavond 5 Juni  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. S. Fortman, Dhr. Hollebeek  en ? 

 

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! 

 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10e wandelvierdaagse 4 t/m 7 juni 
Het VAK bestaat 50 jaar. Ieder die de vierdaagse voltooit ontvangt een presentje. Je hoeft maar 3 van de 4 te 
lopen. De Plus doneert 10 cent per kilometer wat wordt omgezet in fruit in de kermisweek. 
Dus neem iedereen mee  en kom inschrijven bij ‘t Veen eten en drinken, start tussen 18.30 en 19.00 uur. Je 
kunt kiezen voor de 5 of 10 kilometer.   
M.V.G.  Ronald Spruit 
  
Attentie: als je loopt is dit niet námens de scholen van SSBA. 
 

Activiteitenladder Juni 2019. 

Voor de maand Juni 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! 

http://www.detweesprong.nl/
http://www.detweesprong.nl/
mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
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