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Verjaardagen personeel 

 14 april: juf de Jong 

 15 mei: juf Vlasblom 

 5 juni: meester Boender 

 

Overlijden dhr. Hakkesteeg 

We zijn heel verdrietig, omdat op donderdag 

17 maart de vader van Loïs (groep 7a) en 

Boaz (groep 3) Hakkesteeg is overleden. We 

leven met de familie mee en bidden met 

elkaar om troost en Gods nabijheid. 

 

Afscheid Daan 

Vanwege verhuizing naar Papendrecht 

hebben we afscheid genomen van Daan 

Hedayati Sohani, leerling uit groep 5. We 

wensen hem veel succes op zijn nieuwe 

school. 

 

Afscheid juf Tukker 

Juf Tukker, onze onderwijsassistente, heeft 

een andere baan gevonden. Na de 

meivakantie gaat zij als leerkracht in 

Hendrik-Ido-Ambacht werken. We wensen 

haar veel succes op haar nieuwe school. 

 

Stagiaires 

Deze en volgende week zijn de stagiaires 

weer op school. Meester Arkeraats loopt 

stage in groep 1/2b en meester Van Genderen 

doet zijn stage in groep 6. 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi staat 

weer voor de deur. Op 6 en 13 april spelen de 

jongens en donderdag 14 april voetballen de 

meisjes. Alle wedstrijden worden gespeeld op 

het terrein van VVAC. Komt u ook 

aanmoedigen? 

 

Dammen 

Zaterdag 9 april spelen de twee pupillenteams 

in Alphen aan den Rijn en de twee 

welpenteams in Dongen in de halve finale 

van Nederland. Wanneer de teams in deze 

ronde bij de eerste drie eindigen, plaatsen ze 

zich daarmee voor de finale van Nederland. 

 

Schoolfotograaf 

Op 12 en 13 april is de schoolfotograaf, de 

heer Peter Lodder uit Alblasserdam, op 

school. Dinsdag en woensdag worden er 

foto’s gemaakt; op woensdag vanaf 11.00 uur 

de broertjes-zusjes-foto´s. Mocht u hier 

gebruik van willen maken; bij de 

kleutergroepen ligt een intekenlijst, waarop u 

aan kunt geven welk tijdstip voor u het beste 

uitkomt. 

Wilt u deze twee dagen rekening houden met 

de kleding van uw kind? 

 

Koningsspelen en Koningsdag 

Op vrijdag 22 april zijn we ’s morgens bij de 

tent aan de Polderweg voor een ontbijt en 

doen we daar spelletjes. ’s Middags zijn alle 

leerlingen vrij. 

Op Koningsdag, 27 april, is om 9.30 uur de 

aubade bij de tent. 

Aansluitend aan Koningsdag hebben de 

leerlingen meivakantie, die duurt tot en met 

2e Pinksterdag, maandag 16 mei. In deze 

vakantie valt ook Hemelvaartsdag. 

Dinsdag 17 mei beginnen de lessen weer. 

 



De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 6 juni. 

Schoolkamp 

Het schoolkamp voor groep 8 komt er ook 

aan. Van 25 t/m 27 mei verblijven de 

leerlingen in ‘De Schaapskooi’ in Drunen. 

Van de leerkrachten gaan mee: juf van 

Wijngaarden, juf Heijkoop, meester Boender 

en juf Brandwijk. 

 

Oproepje sportdag 

Donderdag 2 juni hopen we onze jaarlijkse 

sportdag te houden. Deze dag kan alleen 

slagen als er (veel) ouders zijn die willen 

helpen.  

Groep 1 en 2 blijven op school. Wilt u daar 

helpen, geeft u dat dan even door aan de juf.  

Groep 3 t/m 8 gaan naar het VVAC-terrein. 

Ook daar is alle hulp welkom. 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 bij groep 

3 t/m 8 wilt helpen, maar u kunt zich ook 

alvast bij hen opgeven. Hartelijk dank. 

Groep 1 t/m 4 is ’s middags vrij. 

 

Nieuwe foto’s op de site 

 Groep 1/2a naar de kapper 

 Groep 1/2b naar de kapper 

 

Agenda huidige maanden 

Hieronder de agenda voor deze maanden: 

 6, 13 en 14 april schoolvoetbal 

 7 april verkeersexamen groep 7 

 9 april halve damfinale Nederland 

 12 april School op Seef groep 8 

(les over dode hoek) 

 12-13 apr schoolfotograaf 

 19-20 apr IEP-toets groep 8 

 21 april School op Seef groep 5 en 6 

 22 april Koningsspelen 

 27 april t/m 16 mei: meivakantie 

 17 mei EHBO-wedstrijd basisscholen 

 24 mei slootexcursie NVWA gr. 1/2b 

 25-27 mei schoolkamp groep 8 

 26 mei slootexcursie NVWA gr. 1/2a 

 30 mei t/m 10 juni: CITO-toetsen 

 2 juni sportdag 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 

11 april 116:1 123:1 

18 april 116:4a 49:6 

25 april 116:4 89:7 

23 mei 87:3a 84:5 

30 mei 87:3 46:4 

6 juni 87:3 66:5 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten.

 


