
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljournaal 29 Maart 2019                   nummer  27                                                                                          

Agenda                    
 
2019 Maand April 2019 

03-04 Grote Rekendag  

03-04 Oud Papier Actie 

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) 

22-04 2e Paasdag (alle leerlingen vrij) 

24-04 Creatieve ochtend groep 1 t/m 4 

29 apr. t/m 3 mei Mei vakantie 

Go voor jeugd via 
intern begeleider 

 
Mw. Karlijn van Ruiten 
 

 
Beste ouders/ verzorgers: 

Wij doen weer mee met de Grote Rekendag op woensdag 3 april. 

Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’.  

Onze school doet nu voor de derde keer mee.  
 
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle  
basisscholen in Nederland (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van  
rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen  
is veel meer dan sommen maken in je werkboek!  
 
                                     We hebben op deze dag een gezamenlijke opening met de kinderen in school.        
                                     We gaan kijken naar een modeshow met kleding en spullen die “uit verhouding zijn” 
 
 
Deze dag verkennen de kinderen verder tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen.  
Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar.  
Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten 
en het verkennen van de ruimte (meetkunde).  
Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen.  
Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie ouderraad: 
Vandaag hebben enkele leerlingen een envelop meegekregen voor de Ouderbijdrage. Wilt u zo vriendelijk 

zijn deze voor eind mei te voldoen?  Met deze inkomsten kunnen wij leuke dingen blijven organiseren voor 

de kinderen. 

 Alvast bedankt namens de Ouderraad. 
 

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd! 
31-03 Oliwia  8 

01-04 Daan   1/2a 

02-04 Rayane  5 

 

 Groep 6: 

Maandag hadden we met natuur een ei-les. De vader van Venne en juf Sacha hebben geholpen. We hebben 

eierkoeken, eisalade en roerei gemaakt. Dat was leuk om te doen en lekker om op te eten. Verder hadden 

we een topo-toets. 

 

Dinsdag kregen we bij juf Noortje cijfers voor de achteruitkoprol op de trapeze. Daaf was jarig en trakteerde. 

Op woensdag ging Noortje trakteren en hadden we een aardrijkskundetoets.  

En Floor hield haar spreekbeurt over MS. Haar vader was er ook. 

 

Op donderdag was juf Irma jarig en ze trakteerde chocolaatjes.  

En bij meester Dammes speelden we trefbal en een soort volleybal met een hele grote bal. 

Vrijdag gingen we verder met de tekening van de vogels en daarna mochten we vrij tekenen.  

’s Ochtends hadden we een werkuur voor spelling, taal en rekenen. 

Tessa en Fleur 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
  
Namens de werkgroep gezinsvieringen alvast bedankt! 
Wilma van Santen, Claudia Straathof en Katrin van Polanen. 
 
 
Bezoek Els de With aan school. 
Els de With die in Tanzania heeft gewoond en nog steeds veel in Tanzania verblijft heeft op 15 maart de 
klassen van de Kinderbrug bezocht en een korte video presentatie over het waterproject in het dorp Kinko te 
Tanzania gegeven. 
De kinderen waren heel erg onder de indruk dat er in Kinko geen schoon water is en de kinderen daar heel 
ziek worden van water uit de rivier. 
Om het schone water te realiseren hebben we de kinderen gevraagd klusjes te doen voor familie vrienden en 
kennissen en zijn er kluskaarten uitgedeeld. 
Er zijn spaardozen in de klassen gezet en het geld wat de kinderen verdienen kunnen ze meenemen naar de 
school en in de spaardozen doen. 
Wilt U hieraan meewerken? 
Het dorp Kinko in Tanzania zal U hiervoor heel dankbaar zijn! 

 
 
 
 
 
 
 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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  

 

Kinderoptocht bij opening Kom in de Kas 6 april 

Officiële openingshandeling bij Naktuinbouw 
 
Op zaterdag 6 april wordt Kom in de Kas in Roelofarendsveen op een bijzonder feestelijke en muzikale manier 
geopend. De officiële openingshandeling wordt om 10.00 uur bij Naktuinbouw verricht door burgemeester Van der 
Velde - Menting. Daaraan voorafgaand rijdt een treintje met schoolkinderen en de burgemeester onder begeleiding 
van Liefde voor Harmonie over de Sotaweg naar Naktuinbouw. De kinderen zijn verkleed in ‘klederdracht’ van de 
landen waarnaar de meeste tuinbouwproducten uit het gebied De Baan/Sotaweg geëxporteerd worden.  
 
Komt u zwaaien en meelopen? 
Met de opening sluit de organisatie aan op het thema van Kom in de Kas dit jaar: Werelds. Met dit thema 
benadrukt de organisatie dat de tuinbouw een hele mooie, diverse én internationale sector is, ook in het gebied 

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


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baan/Sotaweg. De kinderen die meerijden met de feestelijke openingsoptocht komen allemaal van de naast dit 
tuinbouwgebied gelegen basisschool de Roelevaer. Ze zijn al druk bezig met de voorbereidingen op hun bijzondere 
treinreis en hopen dat er op zaterdag 6 april veel mensen langs de kant van de weg zullen staan om ze welkom te 
heten. U bent van harte uitgenodigd om naar ze te zwaaien en om aan te sluiten in de optocht naar Naktuinbouw. 
Daar aangekomen zal burgemeester Van der Velde-Menting de officiële openingshandeling verrichten, maar niet 
voordat zij de kinderen die het leukste verkleed zijn een mooie prijs overhandigd heeft.  
 
Welkom bij zeven zeer diverse tuinbouwbedrijven, leuke extra activiteiten 
Aansluitend kunt u uiteraard de zeven deelnemende bedrijven bezichtigen. Er is van alles te zien en te beleven. 
Van een plantenlaboratorium en een ambachtelijke tulpenteelt op een zorg- en beleveniskwekerij tot een 
hypermoderne en zeer innovatieve manier om freesia’s te produceren. Onderweg kunt u ook genieten van de extra 
activiteiten die op de bedrijven georganiseerd worden zoals levendige muziek, een tentoonstelling over de 
ontwikkeling van de tuinbouw, een knuffelhoek met dieren, een molenbezoek en een speurtocht voor de kinderen. 
 
Gratis pendeltrein 
Op uw tocht langs de bedrijven kunt u gebruikmaken van een gratis pendeltreintje, maar de route is ook fietsend 
en wandelend goed te doen. Voor meer informatie over de deelnemende bedrijven verwijzen wij u graag naar: 
https://www.komindekas.nl/waar/roelofarendsveen/. Hier kunt u vanaf 30 maart ook een routeboekje met 
plattegrond downloaden. Het routeboekje is op de dag zelf uiteraard ook verkrijgbaar bij de deelnemende 
bedrijven.   
 

Open dag op de boerderij bij de                                                                      Zorg en Zekerheid GeZZinsloop 

Fam van Harten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.komindekas.nl/waar/roelofarendsveen/


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Oud Papier woensdag 3 April 2019. 

Woensdagavond 3 april  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. A. van der Meer, Dhr. S. Straathof en Dhr. R. Bouwmeester 

 

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! 

 

 
  

 

  

 

 
 

 

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

