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Verjaardagen personeel 

 21 januari: juf van Vianen 

 28 januari: juf Schep 

 29 januari: meester Kooij 

 

Nieuwjaar 

Nu het nieuwe jaar begonnen is en we 

vandaag weer met de leerlingen aan het werk 

gaan, willen we u allemaal een goed 2017 en 

Gods zegen daarbij toewensen. 

 

Jian van der Spek 

Jian van der Spek ligt vanaf de kerstvakantie 

in Rotterdam in het ziekenhuis. Hij is ernstig 

ziek. We zijn erg geschrokken, want bij Jian 

is een lymfoom in zijn hersenvlies 

geconstateerd. Een lymfoom is een vorm van 

lymfeklierkanker. Jian zal zeker twee 

maanden in het ziekenhuis verblijven. Als dat 

goed gaat, volgen nog meer korte opnames 

voor aanvullende kuren.  

Jian vindt het leuk om kaarten te ontvangen. 

Die kunnen naar het woonadres gestuurd 

worden:  

Brandwijksedijk 7 

2974 LB  Brandwijk   

De kaarten worden door zijn ouders naar het 

ziekenhuis meegenomen. 

We bidden of God de behandelingen wil 

zegenen en om Zijn nabijheid voor Jian, zijn 

ouders, Qi-Pee en Fu Tang. 

 

Nieuwe onderwijsassistente 

Begin februari heten we onze nieuwe 

onderwijsassistente, juf Turkstra uit 

Sliedrecht, hartelijk welkom. Juf van Wijk zal 

dan met zwangerschapsverlof gaan. 

Welkom  

We heten Ezra Schouten hartelijk welkom in 

groep 4. De familie Schouten verhuist vanuit 

Sliedrecht en komt in de Ocker Repelaerstraat 

wonen. 

 

Schooldammen 

Zaterdag 14 januari wordt in het Dorpshuis in 

Ottoland de Molenwaarddamfinale gespeeld. 

Van onze school doen er twee pupillenteams 

en twee welpenteams mee. Het toernooi start 

om 10.15 uur en ongeveer 14.15 uur is de 

prijsuitreiking. Natuurlijk bent u hartelijk 

welkom om te komen kijken. 

 

Stagiaires 

Van 23 januari t/m 3 februari zijn de 

stagiaires weer op school. Meester de Frel en 

juf Kreukniet in groep 1/2a en juf Meijwaard 

in groep 1/2b. 

Met ingang van 30 januari doet meester van 

Genderen zijn LIO-stage in groep 5. 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

Maandag 6 februari is er op school de 

mogelijkheid om nieuwe leerlingen – van 3 

jaar en ouder – in te schrijven (vanaf 15.30 

uur). Hartelijk welkom! 

Houd u ´Het Kontakt´ in januari in de gaten. 

Daarin verschijnt een advertentie, zodat u de 

datum dan nog een keer onder ogen krijgt. 

 

Schoonmaakavond gaat niet door 

Voor aanstaande woensdag stond er een 

schoonmaakavond gepland. Deze kan niet 

doorgaan, i.v.m. de schooladviesgesprekken 

voor groep 8. 



De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 6 februari. 

Ouderavond gaat  niet door 

Voor 23 februari hadden we een ouderavond 

gepland. Dit schooljaar gaat de ouderavond 

echter niet door.  

 

Bartiméus-actie 

De leerlingen van groep 5 en 6 hebben actie 

gevoerd voor Bartiméus. Het totaal 

opgehaalde bedrag is ruim € 625,-. Goed 

gedaan, groep 5- en 6-ers! 

 

Crea-middagen 

We hebben 2 leuke, gezellige crea-middagen 

gehad in december. We willen alle ouders die 

ons zo fantastisch geholpen hebben, hartelijk 

danken voor hun medewerking!  

 

Agenda 

9 en 11 jan. schooladviesgesprekken gr. 8 

16 - 27 jan.  Cito-toetsen 

19 januari School op Seef groep 5 en 6 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 

16 januari 26:8 Gebed des 

Heeren:7 

23 januari 135:3 27:7a 

30 januari 75:1a 27:7 

6 februari 75:1 103:2a 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten. 

 


