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Verjaardagen personeel 

 2 november: juf Heijkoop 

 8 november: juf Brandwijk-van Hoven 

 15 november: juf Rozendaal 

 

Geboren 

Op vrijdag 23 oktober is er een gezonde baby 

geboren bij meester Mak en Liesbeth. Ze 

heeft de naam Thirza gekregen. Thirza is het 

zusje van Noa. Hartelijk gefeliciteerd! 

 

Juf Schep weer op school 

We vinden het fijn dat juf Schep na haar 

zwangerschaps- en ouderschapsverlof het 

werk op donderdag en vrijdag in groep 5 weer 

heeft opgepakt.  Juf van Vianen bedanken we 

hartelijk dat zij vanaf de zomervakantie de 

vervanging op zich heeft genomen.  

 

Stagiaires 

Van 2 t/m 13 november lopen juf Hoogendijk 

en meester Arkeraats stage in groep 4. In de 

periode van 2 t/m 20 november loopt meester 

van Genderen in groep 8 stage. 

 

Dankdag 

Aanstaande woensdag, 4 november, zal het 

dankdag (voor gewas en arbeid) zijn. Het 

thema is dit jaar: ‘Vooruit, blik terug!’, n.a.v 

Genesis 35:1-15. Op veel momenten in deze 

week staan we hier met de leerlingen bij stil. 

Tot en met groep 4 wordt psalm 146:3 

aangeleerd, terwijl groep 5 t/m 8 deze week 

psalm 91:1 leert. Ook wordt er in alle groepen 

een themalied geleerd. 

De oudste leerlingen van de school hebben 

een gezinsdagboekje mee naar huis gekregen. 

Als u wilt, kunt u hiermee thuis aan het 

dankdagthema werken. Zowel in Brandwijk 

als in Molenaarsgraaf staat woensdagmiddag 

in de kerkdienst het dankdagthema centraal. 

Uiteraard bent u van harte welkom! Vanuit de 

kerk is het verzoek om in de dienst als gezin 

bij elkaar te gaan zitten. 

 

Sponsorloop  

Enkele leerlingen uit groep 8 kwamen met het 

idee om geld voor vluchtelingen in te 

zamelen. Zij hebben in alle groepen iets over 

hun idee verteld. 

Woensdag 11 november organiseren we 

daarom voor alle leerlingen een sponsorloop. 

Vrijdag is hierover een brief meegegaan.  

 

Rapporten en gespreksavond 

Vrijdag 27 november gaat alweer het 1e 

rapport van dit cursusjaar mee naar huis. De 

week erna, op donderdagmiddag en -avond 3 

december, is er de mogelijkheid om in een 10 

minuten durend gesprek met de leerkracht 

van uw kind over het rapport te spreken.  

 

Sinterklaas 

Op vrijdag 4 december zullen we met de 

leerlingen Sinterklaas vieren. De ouders van 

leerlingen uit groep 1 en 2 worden apart 

geïnformeerd. 

De leerlingen uit groep 3 t/m 8 mogen een 

cadeautje kiezen wat ze graag willen hebben, 

t.w.v. ongeveer € 5,-. Daarvan betaalt school 

€ 3,-. We willen u vragen om € 2,- per kind 

mee naar school te geven. Elk kind krijgt een 

strookje mee naar huis, waarop de wensen 

ingevuld kunnen worden. Wilt u het strookje 



en de € 2,- deze week mee naar school geven? 

De kinderen van groep 5 t/m 8 maken 

vervolgens een surprise voor een 

medeleerling, de kinderen van groep 3 en 4 

niet. 

Zoals gebruikelijk kopen wij de cadeautjes bij 

Het Molenhart. Daar staan overigens ook 

kratten met cadeautjes ter inspiratie. 

 

Kerstboeken 

Deze week krijgen alle leerlingen een brief 

mee naar huis over de kerstboeken. Graag 

ontvangen we de ingevulde strookjes uiterlijk 

aanstaande vrijdag retour. 

 

Molenwaardschooldamtoernooi 

In de maand november zijn de wedstrijden 

voor het Molenwaardschooldamtoernooi. 

Onze school doet daaraan mee met 2 

welpenteams en 4 pupillenteams. 

 

Tentoonstelling groep 8 

De leerlingen van groep 8 hebben o.l.v. 

kunstenaars werkstukken  gemaakt. Een 

aantal werkstukken is in woon-zorgcentrum 

Graafzicht van 19 t/m 21 november te 

bezichtigen. 

 

Decemberdamtoernooi 
Op maandag 7 december spelen we op school 

het decemberdamtoernooi, waarbij het vooral 

gaat om de gezelligheid en er is voor iedere 

deelnemer een prijsje. De leerlingen van 

groep 5 t/m 8 kunnen zich hiervoor opgeven 

en krijgen daarvoor nog een aparte brief. 

U bent van harte welkom om een kijkje te 

komen nemen vanaf 15.30 uur tot ong. 16.45 

uur.  

 

Concept vakantierooster 2016-2017 

In concept (er kunnen dus nog wijzigingen 

optreden!) hebben wij van de regionale 

werkgroep schoolvakanties de volgende 

vakantiedata voor het volgende schooljaar 

doorgekregen: 

Herfstvakantie  17 t/m 21 okt. 2016  

Kerstvakantie  26 dec.’16 t/m 6 jan.‘17  

Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 febr. 2017   

Paasvakantie  14 t/m 18 april 2017  

Meivakantie  27 april t/m 5 mei 2017 

Hemelvaart  25 en 26 mei 2017 

Pinkstervakantie 5 t/m 9 juni 2017  

Zomervakantie 10 juli t/m 18 aug. 2017 

 

Herinnering 

Denkt u nog even aan het geld voor de 

ouderbijdrage? En heeft u nog gevulde dozen 

van de schoenendoosactie? Hartelijk dank. 

 

Ouderbrieven ‘Goed gedaan’ 

De ouderbrieven die bij de SOVA-lessen 

horen, zullen vanaf nu op de website worden 

geplaatst. Wilt u het ons laten weten als u 

liever een papieren versie wilt blijven 

ontvangen?  

 

Voorlichting voortgezet onderwijs 

In de komende periode zijn er op diverse 

scholen voor voortgezet onderwijs 

informatieavonden voor (toekomstige) ouders 

en doe-middagen voor leerlingen uit groep (7 

en) 8. Meer info op de sites van de scholen. 

 

Nieuwe foto’s op de site 

 Kinderboekenmaand groep 1/2a 

 Groep 8 leest voor aan groep ½ 

 

Agenda huidige maand 

Hieronder de agenda voor deze maand: 

 

2-6 nov. – herfstsignalering (leestoetsen) gr. 3 

2-5 november – schoolarts in groep 2 

4 november – dankdag 

4 november – juf Bor met Joël  in groep 5 

5 november – School op Seef groep 5 t/m 8 

10 nov. – groep 3 bezoekt de kerk in M’graaf 

11 november – sponsorloop 

19-21 november – tentoonstelling Graafzicht 

25 november – studiedag Bartimeüs (juf de 

Jong in groep 1/2b) 

27 november – rapport 1 mee 

3 december – rapportgesprekken 

4 december – Sinterklaas 

7 december – decemberdamtoernooi 

Deze maand – Drempelonderzoek groep 8 

 

 

 

 

 



De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 7 december. 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 

9 november Zie onder kopje ‘dankdag’ 

16 november 96:1 119:5 

23 november Lofz.v.M:3a 51:3 

30 november Lofz.v.M:3 19:7 

7 december Lofz.v.Z:5a Lofz.v.M:2 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten.

 


