
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schooljournaal 5 Oktober 2018       nummer  6                                                                                          

Agenda        Agenda 
 
2018 Maand Oktober 2018 Maand November 

03-14 okt. Kinderboekenweek 07-11 Oud Papier Actie 

22 t/m 26 okt. Herfstvakantie 07-11 Hoofdluis controle 

29-10    Studiedag (alle leerlingen vrij) 16 & 23 1e en 2e Creatieve middag (Blok 1) 

31-10 Creatieve ochtend gr. 1 t/m 4 26 nov. t/m 14 
december 

Oude gesprekken op uitnodiging of 
aanvraag. 

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 
 

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 

 
 

Beste ouders/ verzorgers: 
Groep 8: Techniekles 

Bij de techniekles hebben we drijfvlotten met zeil gemaakt. Om het drijfvermogen en de snelheid te testen 

organiseert juf Anna een wedstrijd a.s. maandagmiddag na schooltijd om 14.15 uur op de Oud Adeselaan 

nabij de bushalte. Voor de kinderen die willen of mogen. 

 

  

Verjaardagen: van harte gefeliciteerd!  
06-10 Rosalie Boer  7 
06-10 Dex Rotteveel  6 
09-10 Fitz Rotmans  4 
10-10 Femm van der Geest 1/2b 
11-10 Femke Jansen  1/2a 
 
12 oktober Juf Helma 
  
 
   

  
 

 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informatie kerk: 

       KINDERWOORDDIENST 
Op zaterdagavond 6 oktober zal er weer kinderwoorddienst zijn tijdens de viering in de kerk van Rijpwetering om 19.00 uur. 

We gaan samen het evangelie lezen en zullen op een creatieve manier nadenken over liefde en de plaats die kinderen  

innemen voor Jezus. Daar gaan wij mee aan de slag!  

Kom jij ook? 

Let op: de viering is om 19.00 uur in de kerk van Rijpwetering! 

Voorganger is pastor Marjo Hoogenbosch.   

Graag tot dan!!!  

Katrin van Polanen en Pauline Chauvet.  

 

Derden  informatie: 

Herfstvakantie in het eLAB® 
Het eLAB® staat tijdens de herfstvakantie bol van de activiteiten! 
Kom naar het eLAB® en maak je eigen lampion met de 3D printer, een griezelbus die echt kan rijden, programmeer je eigen 
spokenspel, of maak een griezelig bordspel. 
Schrijf je snel in, het aantal plaatsen is beperkt! 

Schrijf je hier in voor deze en/of andere workshops  

Bibliotheek Rijn en Venen - Prins Bernhardlaan 8 - 2405 VZ - Alphen aan den Rijn 

- Volleybalvereniging  IN UP GO   organiseert het jaarlijkse    SCHOLENTOERNOOI!! 

Wanneer: Donderdag 25 oktober  
Locatie: Sporthal de Tweesprong  
Wie: Kinderen uit groep 5/6 & 7/8  
Tijd: 09:00u - 12:00u €10,- per team 
 
Aanmelden kan nog tot 20 oktober:  
Stuur een mail naar evenementen@inupgo.nl  
Vermeld de naam van het team, contactpersoon en geef het aantal jongens  
en meiden aan 
 
Meer informatie vind je op www.inupgo.nl 
 

https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=u_blkfsSb_fqQ0FvA2uIKjzRzE-0CVCLapAm0MzDZ5ObipcGkyrWCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f17318%2f215612%2f4ebe44dafc66999897ebaefe%2f3014
https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=nhNcWlUq__Olbu28LxetAPrE8d_PSvYyTF-9QR4ZsNGbipcGkyrWCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f17318%2f215612%2ff3a4bade5bca2370ab7b507a%2f3015
https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=gQyV5IgvbcD9fRD5l_Sn_R6p-8g67g53z1I4xvreVcqbipcGkyrWCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f17318%2f215612%2f19ebbd039fb4be450bbe23e6%2f3016
https://mail.ssba.net/owa/redir.aspx?C=6RtBHpa4PGv5BSU5qFi8WeL8Bs5NZIIPbz4ACRpVRa-bipcGkyrWCA..&URL=https%3a%2f%2fapp.hellodialog.com%2fref%2fmail%2furl%2f17318%2f215612%2f1822761db8faa1be70fc8088%2f3017
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJX2wWUI1gjH--dW-gfwPywl8v5gx7XmAZLHHANoGUtoTWwA/viewform?usp=sf_link


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Email adressen van Ouderraad en Mr.: 

mr.kinderbrug@ssba.net 

or.kinderbrug@ssba.net 

 
 

Team en medewerkers van de Kinderbrug wensen we u en de kinderen een heel fijn weekend! 

mailto:mr.kinderbrug@ssba.net
mailto:or.kinderbrug@ssba.net

