
De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 1 februari. 
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Verjaardagen personeel 

 21 januari: juf van Vianen 

 28 januari: juf Schep 

 29 januari: meester Kooij 

 

Nieuwjaar 

Nu het nieuwe jaar begonnen is en we 

vandaag weer met de leerlingen aan het werk 

gaan, willen we u allemaal een goed 2016 en 

Gods zegen daarbij toewensen. 

 

Molenwaarddamfinale 

Zaterdag 23 januari wordt in het Dorpshuis in 

Ottoland de Molenwaarddamfinale gespeeld. 

Drie pupillenteams en het eerste en tweede 

welpenteam doen daar aan mee. Het toernooi 

start om 10.15 uur en om ongeveer 14.15 uur 

is de prijsuitreiking. Natuurlijk bent u 

hartelijk welkom om te komen kijken. 

 

Stagiaires 

Van 25 januari t/m 5 februari zijn de 

stagiaires weer op school. Meester Arkeraats 

en juf Hoogendijk geven les in groep 5 en 

meester van Genderen doet dat in groep 7a. 

 

Prijswinnaars project ‘Afvalvrije school’ 

Er is n.a.v. het project ‘Afvalvrije school’, 

met de bijbehorende kleurplaten, een prijs 

gewonnen door Julia van der Rhee (groep 8), 

Casper Aanen (groep 3) en Aniek de Jager 

(groep 1/2b). Van harte gefeliciteerd! 

 

Kijken op VO-scholen 

In de maanden januari en februari bezoeken 

de leerlingen van groep 8 diverse scholen 

voor voortgezet onderwijs. 

Crea-middagen 

We hebben 2 leuke, gezellige crea-middagen 

gehad in december. We willen alle ouders die 

ons zo fantastisch geholpen hebben, hartelijk 

danken voor hun medewerking! Foto’s van 

beide middagen staan op de website. 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

Maandag 1 februari is er op school de 

mogelijkheid om nieuwe leerlingen – van 3 

jaar en ouder – in te schrijven (vanaf 15.30 

uur). Hartelijk welkom! 

Houd u ´Het Kontakt´ in januari in de gaten. 

Daarin verschijnt een advertentie, zodat u de 

datum dan nog een keer onder ogen krijgt. 

 

Nieuwe foto’s op de site 

Sint, decemberdamtoernooi, crea-middagen 

 

Agenda huidige maand 

Hieronder de agenda voor deze maand: 

 13 jan. schoonmaakavond – 19.00 uur 

 18-29 jan. Cito-toetsen groep 2 t/m 8 

 23 jan. Molenwaarddamfinale 

 28 jan. School op Seef groep 5 en 6 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 

11 januari Lofz.v.Simeon:1 52:5 

18 januari 81:12a 45:7 

25 januari 81:12 17:3 

1 februari 21:13a 73:14 

 

 



 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten.

 


