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Verjaardagen personeel 

 8 november: juf Brandwijk-van Hoven 

 9 november: juf den Ouden 

 15 november: juf Rozendaal 

 

Stagiaires 

Vorige en deze week lopen juf Kreukniet en 

meester de Frel (groep 3) en juf Meijwaard 

(groep 4)  stage op onze school.  

Op donderdag en vrijdag (vanaf 17 

november) loopt juf Den Ouden als 

onderwijsassistent stage. We wensen de 

stagiaires een leerzame tijd toe. 

 

Molenwaard Actief 

Vanaf 7 november is er voor belangstellende 

leerlingen de mogelijkheid om ‘Kennis te 

maken met harp en kleine instrumenten’. Op 

17 en 24 november organiseert Molenwaard 

Actief een badminton-activiteit. Inschrijven 

kan via www.molenwaardactief.nl 

 

Kunst 

Op vrijdagmiddag 18 november bezoekt 

groep 7 en 8 de kunsttentoonstelling ‘Goed 

gezien, goed bekeken’ in het Trefpunt (Oud-

Alblas). In een gastles met twee kunstenaars 

hebben de leerlingen een werkstuk gemaakt. 

Er is een tekenwedstrijd aan verbonden, 

waarvan de uitslag op donderdag 17 

november bekend wordt gemaakt, tijdens de 

opening van de tentoonstelling. U kunt de 

tentoonstelling bezoeken van donderdag 17 

t/m zaterdag 19 november. 

 

 

 

Rapporten en gespreksavond 

Vrijdag 25 november gaat alweer het 1e 

rapport van dit cursusjaar mee naar huis. De 

week erna, op donderdagmiddag en -avond 1 

december, is er de mogelijkheid om in een 10 

minuten durend gesprek met de leerkracht 

van uw kind over het rapport te spreken.  

 

Sinterklaas 

Op vrijdag 2 december zullen we met de 

leerlingen Sinterklaas vieren. De ouders van 

leerlingen uit groep 1 en 2 worden apart 

geïnformeerd. 

De leerlingen uit groep 3 t/m 8 mogen een 

cadeautje kiezen wat ze graag willen hebben, 

t.w.v. ongeveer € 5,-. Daarvan betaalt school 

€ 3,-. We willen u vragen om € 2,- per kind 

mee naar school te geven. Elk kind krijgt een 

strookje mee naar huis, waarop de wensen 

ingevuld kunnen worden. Wilt u het strookje 

en de € 2,- deze week mee naar school geven? 

De kinderen van groep 5 t/m 8 maken 

vervolgens een surprise voor een 

medeleerling, de kinderen van groep 3 en 4 

niet. 

Zoals gebruikelijk kopen wij de cadeautjes bij 

Het Molenhart. Daar staan overigens ook 

kratten met cadeautjes ter inspiratie. Wanneer 

er voor een cadeaubon wordt gekozen, moet 

er rekening mee worden gehouden dat die in 

de maand december moet worden ingeleverd. 

 

Schoenendoosactie ‘Schoenmaatje’ 

Hebt u thuis nog een schoenendoos staan? 

Wilt u die dan vandaag of morgen inleveren? 

 

 



De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 5 december. 

Schooldammen   

In de maand  november zijn de 

damwedstrijden voor het Molenwaard 

damtoernooi. Onze school doet daarin mee 

met 2 welpenteams en 4 pupillenteams. 

 

Decemberdamtoernooi 
Maandag 5 december is het 

decemberdamtoernooi. Dit is een toernooi 

waarbij het vooral gaat om de gezelligheid en 

er is voor iedere deelnemer een prijsje. De 

leerlingen van groep 5 t/m 8 kunnen zich 

hiervoor opgeven. 

U bent van harte welkom een kijkje te komen 

nemen vanaf 15.30 uur tot + 16.45 uur. 

 

Voortgezet onderwijs 

Diverse scholen van Voortgezet Onderwijs 

organiseren in november een doe-middag 

voor leerlingen van groep 7 en 8. Meer info: 

regionale kranten en websites van de scholen. 

 

Schoolbibliotheek 

Mevrouw Annemieke van Wijk heeft 

aangegeven te willen stoppen met de uitleen 

van bibliotheekboeken. Zij heeft dit jaren 

gedaan. We bedanken haar hartelijk voor al 

de uren die ze hieraan heeft besteed. We zijn 

blij dat mevrouw Mariska Bikker bereid is 

gevonden om vanaf heden het 

bibliotheekwerk over te nemen.  

 

School op Seef 

De beoordelingscommissie heeft de 

verkeersactiviteiten op school als positief 

beoordeeld met als gevolg dat onze school 

ook weer voor de komende periode van drie 

jaar het ‘School-op-Seef-label’ heeft 

ontvangen. De verkeersouders mevrouw 

Heidi den Uijl en mevrouw Sandra de Groot 

en juf Molenaar en de leerlingen van de 

school feliciteren wij van harte. 

 

Hoofdluis 

Wilt u de hoofden van uw kinderen 

controleren op hoofdluis? 

 

Website  
Omdat de opmaak van de website op dit 

moment in een vernieuwingsproces zit, vindt 

u in de komende periode geen nieuwe foto’s 

op de site. 

 

Concept vakantierooster 2017-2018 

In concept (data zijn dus onder voorbehoud) 

hebben wij van de regionale werkgroep 

schoolvakanties de volgende vakantiedata 

voor het volgende schooljaar doorgekregen: 

Herfstvakantie  16 okt. t/m 20 okt. 2017 

Kerstvakantie  25 dec.‘17 t/m 5 jan.‘18  

Voorjaarsvakantie 26 febr. t/m 2 mrt. 2018  

Goede Vrijdag/Pasen 30 mrt. t/m 3 april 2018 

Meivakantie  30 apr. t/m 11 mei 2018  

Pinksteren  21 mei 2018 

Zomervakantie 13 juli t/m 24 aug. 2018 

 

Najaar en winter 

Het is inmiddels najaar. Dat betekent dat we 

met elkaar extra op moeten letten als onze 

kinderen naar school komen en wat later de 

school verlaten.  Het is dus heel belangrijk 

dat voetgangers en fietsers zeker in de 

komende maanden goed zichtbaar zijn. 

 

Agenda 

Deze maand herfstsignalering groep 3 

14&15 nov. groep 8 naar ‘De Lage Waard’ 

18 november gr. 7/8 naar tentoonstelling 

‘Goed gezien, goed bekeken’ 

21-25 nov. Drempelonderzoek groep 8 

25 november rapport 1 mee 

1 december rapportgesprekken 

2 december Sinterklaas 

5 december decemberdamtoernooi 

23 feb. 2017 ouderavond 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 

14 november 121:4 32:5a 

21 november Lofz.v.M:3a 32:5 

28 november Lofz.v.M:3 119:69a 

5 december Lofz.v.Z.:5a 119:69 

 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten. 



 


