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Verjaardagen personeel 

 24 oktober: juf Hakkesteeg 

 2 november: juf Heijkoop 

 

Geboren 

Vorige week dinsdag, 27 september, is bij 

meester Kooij en Jantine een gezonde dochter 

geboren. Zij heeft de naam Linde gekregen. 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Verlof 

Juf Rozendaal gaat vanaf de herfstvakantie tot 

de meivakantie met zwangerschaps- en 

aansluitend ouderschapsverlof. 

 

Kleuters naar Graafzicht 

In het kader van de kinderboekenmaand zijn 

de kleuters vanmorgen te vinden in 

Graafzicht in Bleskensgraaf. 

 

Stagiaire 

Deze week komt Jacoline den Bok, een oud-

leerling van onze school, stage lopen in de 

onderbouw. 

 

Molenwaard Actief 

Aanstaande donderdagmorgen worden de 

gymlessen (voor de groepen 7, 8b, 6 en 5) 

verzorgd door ‘Molenwaard Actief’, 

waarvoor ook de opa’s en oma’s van de 

betreffende leerlingen worden uitgenodigd! 

 

Excursie groep 5 

Vrijdagmiddag 7 oktober hoopt groep 5 op 

excursie te gaan naar Natuur-en Vogelwacht 

‘De Alblasserwaard’ in Papendrecht. Het 

vertrek vanaf school is om 13.00 uur en om 

15.15 zijn ze weer terug op school.  

Voor de betreffende ouders: een groot deel 

van het programma vindt buiten plaats (ook 

als het een beetje regent) dus zou het fijn zijn 

als uw kind gepaste kleding en schoenen aan 

heeft. Denk hierbij aan regen- en/of warme 

kleding, laarzen en niet al te nieuwe kleding. 

We hopen op een leerzame en leuke middag! 

 

Voortgezet onderwijs – groep 8 

Op 27 oktober wordt er een informatieavond 

voor de ouders van de groep 8-leerlingen 

georganiseerd. Deze avond begint om 19.30 

uur. 

In oktober en november zullen docenten en 

oud-leerlingen van diverse VO-scholen 

informatie in groep 8 komen geven en/of een 

gastles verzorgen. 

 

Schoenendoosactie ‘Schoenmaatje’ 

Evenals in voorgaande jaren willen we ook 

dit jaar weer meedoen aan de actie 

‘Schoenmaatje’ van Edukans. De oudste 

kinderen krijgen hierover deze week een 

folder mee naar huis. Natuurlijk mag u per 

gezin meerdere dozen maken. Lege dozen 

zijn bij juf Brandwijk of meester Boender te 

verkrijgen. Wilt u de dozen niet dichtplakken 

en het geld niet in de doos doen, maar apart 

inleveren? 

Mogen wij u vragen om de schoenendoos 

uiterlijk 4 november in te leveren? Heel 

hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

 

 



De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 7 november. 

Dankdag 

Woensdag 2 november zal het dankdag (voor 

gewas en arbeid) zijn. Het thema is dit jaar: 

‘Dankend bij Eén’, n.a.v psalm 65. Op veel 

momenten in deze week staan we hier met de 

leerlingen bij stil. Tot en met groep 4 wordt 

psalm 116:10 aangeleerd, terwijl groep 5 t/m 

8 deze week psalm 65:6 leert. Ook wordt er in 

alle groepen een themalied geleerd. 

De oudste leerlingen van de school krijgen na 

de herfstvakantie een gezinsdagboekje mee 

naar huis. 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. 

 

Agenda 

6 okt.  ‘Molenwaard Actief’ in de 

Turner (opa’s en oma’s) 

17-21 okt. herfstvakantie 

26 okt.  schoonmaakavond – 19.00 uur 

27 okt.  gastles ‘Goed gezien, goed 

bekeken’ groep 8 

27 okt.  informatieavond ouders gr. 8 

1 nov.  voorlichting Bartiméus gr. 5/6 

3 nov.  School op Seef gr. 5-8 

23 feb. 2017 ouderavond (voor in de 

agenda…) 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 

10 oktober 131:4 147:1 

24 oktober 62:4a 99:2a 

31 oktober 62:4 95:4a 

7 november Zie onder kopje ‘dankdag’ 

 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten. 

 


