
                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schooljournaal 9 November 2018       nummer 10                                                                                          
Agenda        Agenda 
 
2018 Maand September 2018 Maand Oktober 

07-11 Oud Papier Actie 26 nov. t/m 14 
december 

Oudergesprekken op uitnodiging 
of aanvraag 

07-11 Hoofdluiscontrole 05-12 Sinterklaas feest 

16 & 23 1e en 2e Creatieve middag (blok 1) 05-12 Oud Papier Actie 

26 nov. t/m 14 
december 

Oudergesprekken op uitnodiging 
of aanvraag  

20-12 Kerstviering 

GO voor Jeugd  
via Intern 
begeleider 

Mw. Karlijn van Ruiten 
 

24 dec. t/m 4 
januari  

Kerstvakantie 

 
Beste ouders/ verzorgers: 

Open bedrijvendag 12 november 2018 
Maandag 12 november zetten veel bedrijven in Kaag en Braassem hun deuren open voor bezoek van alle  
groepen 7 en 8 van de SSBA scholen. Doel is dat de leerlingen kennismaken met bedrijven die in de gemeente  
actief zijn. De Ondernemersvereniging heeft hiervoor een plan uitgedacht waarbij kinderen kennismaken met het  
bedrijfsleven en hopelijk helpt dit kinderen bij het maken van een keuze voor opleiding of beroep. 
 

 

 

 

Groep 8: 

Onderwerp : Scholenmarkt 

__________________________________________________________________________________ 

Aan ouder(s)/ verzorger(s)/ leerlingen van de SSBA, 
 
Op donderdag 22 november a.s. wordt door de SSBA de jaarlijkse scholenmarkt georganiseerd.  
De scholenmarkt is bedoeld voor ouders van de leerlingen in groep 8 van de SSBA-scholen en de kinderen zelf. U bent als  
ouder van harte uitgenodigd om al dan niet samen met uw kind de scholenmarkt te komen bezoeken.  
 
Alle scholen voor het voortgezet onderwijs in de regio zijn uitgenodigd en hebben toegezegd met informatie naar 
Roelofarendsveen te komen. U kunt dan (veelal voor de eerste keer) kennismaken met het voortgezet onderwijs, u kunt 



                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informatie halen en uw vragen stellen. Het is een goede voorbereiding op de open dagen die de scholen in januari en  
februari zullen organiseren. 
  
Voor nadere informatie over de scholenmarkt kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij het kantoor van de SSBA,  
tel: 071-3311767 
 
Samenvattend: 
Datum:  Donderdagavond 22 november 2017 
Plaats:  Brede school Kaskade, Schoolplein 1, 2371 EK  Roelofarendsveen 
Tijd:  19.00 uur tot 20.30 uur 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA) 
 
Pauline Leen 
Secretaresse 
 
 

 Boekpresentatie van Marieke van Zutphen bij Veenerick 

 

          

Jack & Lev – De terugkeer van de Schaduwheer 

Ze was al in groep 7 en 8 op bezoek om over haar boek te vertellen. Nu is Boekhandel Veenerick aan de beurt: dorpsgenoot 

Marieke van Zutphen presenteert er haar kersverse boek: Jack en Lev - De terugkeer van de Schaduwheer'. Ze vertelt de kids 

alles over de helden Jack & Lev. Waar komen ze vandaan? Waarom praat Lev zo raar? Wie is die enge Schaduwheer? En hoe 

moeilijk is het om een boek te schrijven? Natuurlijk wordt er ook voorlezen. En Marieke gaat een boek verloten!  

Over het boek: 

https://www.facebook.com/jackenlev/


                   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jack is een gewone jongen. Op een dag ontmoet hij de merkwaardige Levantaro. Ze woont in een doorzichtige boomhut in het 

bos achter zijn huis. Ze praat gek, eet vreemd en kan met haar ogen dingen en zelfs mensen verplaatsen. Ze vraagt Jack zich aan 

te sluiten bij haar volk, De Katomanen. Samen gaan ze de strijd aan tegen de Schaduwheer, een man die je in je engste dromen 

niet wil tegenkomen… 

Datum en Locatie 

Datum: vriijdag 16 november 2018 

Tijd: 19.00-20.00 uur 

Loctie: Boekhandel Veenerick, Roelofarendsveen 

Kosten: gratis 

 

  Informatie kerk: 

 

-  Schoenendoosactie. 

Beste kinderen en hun ouders, 

Afgelopen zondag was er in de kerk van Rijpwetering 'n mooie viering, met speciale aandacht voor de schoenendoosactie.  

Er waren heel wat kinderen en hun familie aanwezig! En na afloop van de viering telden we al 41 mooi versierde en gevulde 

schoenendozen! Geweldig! Bij dit aantal zijn ook de dozen, die op school ingeleverd zijn. 

HET IS NOG STEEDS MOGELIJK OM JE SCHOENENDOOS IN TE LEVEREN OP SCHOOL! 

Pas eind november gaan we de dozen naar 'n verzamelpunt in Leiden wegbrengen, dus je kunt nog steeds meedoen met  

deze mooie actie! 

 

Groetjes, Monique van der Geest en Toos van der Poel 

 

 

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

