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Verjaardagen personeel 

 15 mei: juf Vlasblom 

 5 juni: meester Boender 

 

Update Jian 

Helaas hebben de behandelingen bij Jian niet 

het gewenste resultaat gehad. Vandaar dat is 

besloten om deze maand met bestralingen te 

gaan starten. Dit is een teleurstelling voor 

Jian en zijn familie. We leven met hen mee en 

bidden om Gods zegen over de 

behandelingen. 

 

Hoofdluis 

Ons vriendelijk verzoek is of u deze week uw 

(schoolgaande) kinderen wilt controleren op 

hoofdluis. 

 

Welkom 

Welkom op onze school voor Bernice 

Hofman. Zij woont met haar ouders, zus en 

broertje aan de Brandwijksedijk.  

 

Juf Rozendaal 

Juf Rozendaal begint  vandaag – na haar 

zwangerschapsverlof – weer met haar 

werkzaamheden. Juf den Ouden en juf 

Turkstra werken tot aan de zomervakantie de 

volledige week. 

 

Sportdag     
De jaarlijkse sportdag wordt donderdag 11 

mei gehouden. 

Alle kinderen worden om 8.45u op school 

verwacht. 

*De groepen 1 en 2 blijven gewoon op 

school. Op het plein wordt voor deze 

kinderen een spelletjesmorgen georganiseerd. 

’s Middags hebben de groepen 1 en 2 vrij! 

*De groepen 3 t/m 8 gaan naar het VVAC-

terrein, waar het sportieve gebeuren om 9.30u 

begint. 

*De groepen 3 en 4 worden met auto's naar 

het sportveld gebracht en om ongeveer 11.45 

uur zijn ze weer terug bij school. 's Middags 

hebben de groepen 3 en 4 vrij! 

*De groepen 5 t/m 8 gaan met de fiets naar 

het sportveld. Na het morgengedeelte is er 

voor deze groepen nog een  

middagprogramma van 12.00 tot 14.30 uur. 

Daarna fietsen we terug naar school, waar we 

om ongeveer 15.00 uur hopen aan te komen. 

Wilt u de kinderen van de groepen 5 t/m 8 

brood en drinken meegeven voor tussen de 

middag?  

Mocht de sportdag vanwege weersomstandig- 

heden niet door kunnen gaan, dan worden de 

leerlingen gewoon op school verwacht voor 

een reguliere lesdag (voor groep 1 t/m 4 is het 

in dit geval wel een vrije middag). Dit geldt 

ook als we halverwege de ochtend moeten 

besluiten om het programma te annuleren. Er 

is dan gewoon school. 

Uiteraard bent u hartelijk welkom om naar de 

sportieve prestaties van uw kinderen te 

komen kijken! 

 

VOMOL-les groep 7 en 8 

De leerlingen van groep 7 (dinsdagmorgen 30 

mei) en 8 (vrijdagmiddag 19 mei) krijgen 

instructie en voorlichting over omgaan met 

landbouwverkeer. Deze VOMOL (=veilig 

omgaan met opvallend landbouwverkeer)-les 

wordt gegeven op het parkeerterrein achter 

De Spil in Bleskensgraaf. 

 

Stagiaires 

Na de meivakantie is juf Joëlla den Ouden 

van maandag t/m donderdag in groep 3. 



De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 12 juni. 

Van maandag 22 mei t/m vrijdag 2 juni zijn 

de stagiaires juf Meijwaard (groep 4) en juf 

Kreukniet (groep 6) voor de laatste 

stageperiode dit cursusjaar op onze school. 

 

Schoolkamp groep 8 

Juf Heijkoop, juf Van Wijngaarden, juf 

Stouten, juf Brandwijk, meester Kooij en 

meester Boender gaan van 22 t/m 24 mei met 

groep 8 op schoolkamp. Juf de Boon is die 

dagen in groep 7.  

De LIO-stage van meester Van Genderen 

loopt tot en met 19 mei. Maandag t/m 

woensdag daaropvolgend is hij nog in groep 

5, omdat juf de Boon dan in groep 7 is. 

 

Dammen 

Op 20 mei wordt de finale van het Nederlands 

kampioenschap schooldammen gespeeld. 

Onze school doet mee met 3 teams: de 

pupillen spelen met 2 teams in Woubrugge en 

het 1e welpenteam speelt in Gramsbergen. Op 

15 en 16 mei zijn de laatste damtrainingen op 

school. 

 

Onthulling monument 

Eveneens op zaterdag 20 mei is de onthulling 

van het monument (van het in de Tweede 

Wereldoorlog neergestorte vliegtuig) naast 

‘Boerenklaas’. 

 

Hartelijk dank 

…aan de heren Meerkerk, Brandwijk en den 

Boer voor het trainen van de 

schoolvoetbalteams. Het schoolvoetbal is 

sportief en gezellig verlopen. 

…aan de ouders die bij de Koningsspelen 

geholpen hebben. Fijn dat u er was! 

 

Citotoetsen 

In de week vóór en ná de Pinkstervakantie 

worden de Citotoetsen afgenomen. 

 

Agenda 

11 mei  sportdag 

19 mei  VOMOL-les groep 8 

30 mei  VOMOL-les groep 7 

20 mei  damfinale 

20 mei  onthulling monument 

22 t/m 24 mei schoolkamp groep 8 

25 en 26 mei vrij i.v.m. Hemelvaartsdag 

5 t/m 9 juni Pinkstervakantie 

14 juni  ledenvergadering 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 

15 mei 66:10 19:4 

22 mei 105:1a 24:4 

29 mei 105:1b 118:12a 

12 juni 105:1 118:12 

 

De genoemde data zijn de data waarop de 

betreffende psalm overhoord wordt. 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten.

 

 


