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Verjaardagen personeel 

Deze maand zijn er geen jufs of meesters 

jarig. Nog wel een correctie: de vorige keer 

waren we juf Bouma vergeten. Excuses! De 

juf was 1 maart jarig. 

 

Welkom 

Na de voorjaarsvakantie zijn er – door 

verhuizing – 3 nieuwe leerlingen op school 

bijgekomen. Het betreft Patrick van Driel 

(groep 6), afkomstig uit Nieuw-Lekkerland, 

en Joost (groep 5) en Mirjam (groep 4) van 

der Velden en zij komen uit Zwijndrecht. Van 

harte welkom! We wensen jullie een heel 

fijne tijd op onze school. 

 

Biddag 

Aanstaande woensdag, 9 maart, is het biddag 

voor gewas en arbeid. In deze week werken 

we aan het thema ´Rust bij de Vader´, n.a.v. 

Markus 1:29-39. We leren psalm 136:1 

(onderbouw) en psalm 42:5 (bovenbouw). 

Met elkaar zingen we die week ook de 

themaliederen. Via alle oudste leerlingen 

komt er een gezinsdagboekje mee naar huis. 

’s Middags worden er op diverse plaatsen 

kerkdiensten gehouden, zo ook in de kerk van 

Molenaarsgraaf. Het verzoek vanuit die 

gemeente is of de kinderen bij de ouders, op 

de stoelen, willen gaan zitten.  

 

Rapporten en gespreksavond 

Aanstaande vrijdag, 11 maart, gaat het 2e 

rapport van dit cursusjaar mee naar huis. De 

week erna, op donderdagmiddag en -avond 

17 maart, is er de mogelijkheid om in een 10 

minuten durend gesprek met de leerkracht 

van uw kind over het rapport te spreken. 

Wanneer u dit wilt, kunt u dit aangeven op 

het strookje wat tegelijk met het rapport mee 

naar huis gaat. 

 

Goede Vrijdag en Pasen 

Op woensdag 23 maart is er van 9.00 tot 

10.30 uur Paaszingen met de leerlingen in de 

gemeenschapsruimte van de school. We 

nodigen alle ouderen uit Molenaarsgraaf en 

Brandwijk uit om dit met ons mee te vieren. 

Halverwege het programma drinken we graag 

een kopje koffie/thee met de aanwezigen.  

Vanwege Goede Vrijdag en Pasen zijn de 

leerlingen van 25 t/m 29 maart vrij. 

 

EHBO-examen groep 8 

Alle groep 8-leerlingen hebben met succes 

hun EHBO-examen afgelegd. Vrijdag 19 

februari hebben ze het bijbehorende 

certificaat in ontvangst genomen. Van harte 

gefeliciteerd! 

 

Dammen 

Zowel de welpen als de pupillen hebben hun 

damwedstrijden in de finale van Zuid-

Holland-Zuid gespeeld. Het tweede 

welpenteam heeft de 6e plaats behaald en het 

eerste welpenteam is kampioen geworden. 

Het tweede pupillenteam behaalde de 6e 

plaats en het eerste pupillenteam werd 2e. Een 

geweldige prestatie van alle teams! 

Dat betekent dat deze teams zich voor de 

halve finale van Nederland hebben geplaatst. 

Deze wordt op zaterdag 9 april a.s. gespeeld. 

Op dit moment is nog niet bekend waar dat 

zal gebeuren. 



De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 4 april. 

Het is geweldig dat onze school dit jaar met 4 

damteams in de halve finale van Nederland 

speelt. 

 

Prijs voor Marianne Booij 

Veel leerlingen uit groep 8 zijn, naast 

bezoeken op de andere VO-scholen in de 

omgeving, ook op de Open Dag van de 

Calvijn in Hardinxveld-Giessendam geweest. 

De bezoekers konden aan een enquête 

deelnemen. Zo ook Marianne. En zij heeft 

hiermee een prijs (een rugtas met inhoud) 

gewonnen, die door de heer Stolk, docent aan 

de Calvijn, werd uitgereikt. 

 

Oproepje sportdag 

Donderdag 2 juni hopen de groepen 3 t/m 8 

hun jaarlijkse sportdag bij VVAC te houden. 

Deze dag kan alleen slagen als er (veel) 

ouders zijn die willen helpen. Dat kan zijn: 

leerlingen begeleiden met vervoer, helpen bij 

een spel, rondlopen met een groep, het 

drinken verzorgen, assisteren bij slagbal, enz. 

De leden van de ouderraad (mevr. M. 

Koorevaar en mevr. Verkerk) zullen u 

binnenkort wellicht benaderen of u ook wilt 

helpen, maar u kunt zich alvast bij hen 

opgeven. Hartelijk dank. 

 

Hoofdluis 

Er is bij enkele leerlingen hoofdluis 

geconstateerd. Wilt u weer extra controleren? 

 

 

Nieuwe foto’s op de site 

 Molenwaarddamfinale welpen 17 febr. 

 Verjaardag juf de Bruijn 

 

Paaslunch voor groep 1 en 2 
Deze lunch is komen te vervallen. Op de dag 

van de Koningsspelen hebben we ’s morgens 

een gezamenlijke lunch. 

 

Agenda huidige maand 

Hieronder de agenda voor deze maand: 

 9 maart: biddag 

 10 maart: kleuters naar kapsalon Corrie 

 17 maart: rapportgesprekken 

 23 maart: Paasviering 

 24 maart: School op Seef groep 7 en 8 

 25 t/m 29 maart: vrij i.v.m. Pasen 

 30 maart: schoonmaakavond – 19.00 uur 

 Eind maart: leestoetsen groep 3 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 

14 maart Zie onder kopje ‘biddag’ 

21 maart 22:16 69:2 

4 april 21:5 72:7 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten.

 


