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Verjaardagen personeel 

 8 februari: juf van Wijk 

 8 februari: juf Tukker 

 14 februari: juf Molenaar 

 29 februari: juf de Bruijn 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

Vandaag, 1 februari. is er op school de 

mogelijkheid om nieuwe leerlingen in te 

schrijven. Hartelijk welkom! 

 

Molenwaarddamfinale 

Zaterdag 23 januari was de 

Molenwaarddamfinale. Het eerste 

pupillenteam werd 2e, het tweede team van 

de pupillen behaalde de 5
e
 plaats en het derde 

team eindigde op plaats 6. Het eerste 

welpenteam is kampioen geworden en het 

tweede welpenteam eindigde op de 5
e
 plaats.  

Dit betekent dat er twee pupillenteams en 

twee welpenteams zijn geplaatst voor de 

finalewedstrijden Zuid-Holland-Zuid, die in 

Dorpshuis De Hoeksteen in Hoogblokland 

worden gespeeld. Vermeldenswaardig is nog 

dat Jente Bakker met 14 punten topscorer is 

bij de welpen! Goed gedaan! 
 

Koptelefoonzakjes groep 2 

Na de voorjaarsvakantie willen de jufs en de 

kinderen van groep 2 één keer per week naar 

het computerlokaal gaan. Willen de 

betreffende ouders hun kind vóór de 

voorjaarsvakantie een stoffen zakje meegeven 

waar de koptelefoon in bewaard kan worden? 

Graag ook de naam van het kind op het zakje 

zetten. U kunt het zakje inleveren bij de juf.                                                                                                                                   

 

Oproep vanuit groep 3 

Groep 3 leest graag het christelijk kinderblad 

‘BimBam’. Maar de bladen die in de klas 

liggen, zijn bijna allemaal stuk gelezen. Als u 

voor uw kind een abonnement op de 

‘BimBam’ heeft en u heeft exemplaren liggen 

die niet meer door uw kind(eren) worden 

gelezen, zou u deze misschien willen afstaan 

aan de leesgrage kinderen van groep 3. 

 

Nieuwe foto’s op de site 

 Molenwaarddamfinale 

 

Agenda huidige maand 

Hieronder de agenda voor deze maand: 

 1-5 febr.  leestoetsen gr. 3 t/m 8 

 3 febr.  schoolarts op school 

 18 febr.  gastles HALT gr. 7+8 

 19*-26 febr.  voorjaarsvakantie 

(19 feb.: ALLE leerlingen de middag vrij) 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 

8 februari 21:13 75:4 

15 februari 100:3a Gebed des 

Heeren : 8 

29 februari 100:3 95:5 

7 maart 116:3 85:1 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten.



 


