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Verjaardagen personeel 

 8 februari: juf van Wijk 

 14 februari: juf Molenaar 

 29 februari: juf de Bruijn 

 1 maart: juf Bouma 

 

Jian van der Spek 

Jian verblijft nog in het ziekenhuis. Er is op 

dit moment nog niets te zeggen over het 

effect van de kuur tot nu toe. 

Sinds vorige week kan Jian via een video- en 

audiosysteem van KPN KlasseContact online 

de lessen in de klas volgen. Hier genieten Jian 

en zijn klasgenoten van! 

 

Tim en Stef Borsje 

In de voorjaarsvakantie verhuizen Tim (groep 

6) en Stef (groep 4) naar Papendrecht. We 

wensen hen veel succes op de nieuwe school 

en hopen dat ze er snel kunnen wennen.  

 

Juf van Wijk 

Met ingang van maandag 13 februari a.s. gaat 

juf van Wijk met zwangerschapsverlof. Net 

voor of na de zomervakantie hoopt zij haar 

werkzaamheden op school weer te hervatten. 

Juf Turkstra loopt al een week mee, zodat zij 

het werk van juf van Wijk goed voort kan 

zetten. 

 

Juf Hakkesteeg 
Juf Hakkesteeg heeft tijdelijk haar 

werkzaamheden op school stopgezet. 

Juf de Boon en juf G.I.M. Brandwijk nemen 

deze werkzaamheden over. 

 

 

Jubileum juf Heijkoop 

Afgelopen woensdag was juf Heijkoop 12½ 

jaar werkzaam op onze school. Met haar 

groep heeft ze een feestelijke dag gehad. Ze 

bedankt u hartelijk voor uw bijdrage aan het 

cadeau en/of uw aanwezigheid bij de 

presentatie van de djembé workshop.  

 

Dammen 

Bij het Molenwaardtoernooi hebben de 2 

welpenteams (1e en 4e plaats) en de 2 

pupillenteams (1e en 2e plaats) prachtige 

resultaten behaald. Zij gaan verder naar het 

kampioenschap Zuid-Holland Zuid in 

Hoogblokland. 

De welpen dammen op woensdag 15 februari 

en de pupillen op 22 februari. 

 

Pauzesport 

Tijdens de gymlessen op maandag 6 februari 

en woensdag 15 februari leren de leerlingen 

van de begeleiders van Molenwaard Actief 

diverse spellen. Deze spellen kunnen dan op 

school tijdens de pauzes gespeeld worden. 

Hierdoor worden de mogelijkheden om in de 

pauze lekker actief te zijn uitgebreid. 

 

Wandelen voor Water 

Schoon drinkwater, dat komt toch gewoon uit 

de kraan? Voor veel mensen is dit niet zo 

vanzelfsprekend. Ieder jaar sterven miljoenen 

kinderen door vervuild water. Tijd om in actie 

te komen dus!  

De leerlingen van groep 7 en 8 doen dit door 

deel te nemen aan Wandelen voor Water. 

Tijdens een gastles op woensdag 15 februari 

ontdekken de leerlingen op een speelse 



De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 6 maart. 

manier alles over water in Afrika. Vervolgens 

lopen zij op vrijdag 24 maart zes kilometer 

met zes liter water op hun rug, net als veel 

leeftijdsgenootjes dat elke dag urenlang doen. 

Voor de wandeling werven de leerlingen 

sponsoren. Met het geld dat ze hiermee 

ophalen, steunen ze één van ZOA’s 

waterprojecten in Afrika. 

 

Koptelefoonzakjes groep 2 

Na de voorjaarsvakantie willen de jufs en de 

kinderen van groep 2 één keer per week naar 

het computerlokaal gaan. Willen de 

betreffende ouders hun kind vóór de 

voorjaarsvakantie een stoffen zakje meegeven 

waar de koptelefoon in bewaard kan worden? 

Graag ook de naam van het kind op het zakje 

zetten. U kunt het zakje inleveren bij de juf.   

 

Vesten, sjaals 

Op de kast in de hal bij de ingang naast groep 

3 liggen o.a. sjaals, wanten en vesten. Mocht 

u iets missen dan ligt het wellicht hier. Komt 

u gerust even kijken! In de voorjaarsvakantie 

brengen we hetgeen er nog ligt naar de 

textielcontainer. 

 

Website 

Zoals u wellicht gezien hebt is onze huidige 

website niet actueel meer en worden er geen 

nieuwe foto’s meer geplaatst. We zijn bezig 

met het vernieuwen van de site en hopen deze 

in het voorjaar gereed te hebben. 

 

Agenda 

Hieronder de agenda voor deze maand: 

6 februari  inschrijven nieuwe leerlingen 

6 februari Pauzesport 

15 februari Pauzesport 

15 februari gastles Wandelen voor Water 

15 februari dammen welpen 

22 februari dammen pupillen 

27 feb t/m 3 maart voorjaarsvakantie 

24 maart Wandelen voor Water 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 

13 februari 146:6a 103:2 

20 februari 146:6 68:17 

6 maart 107:22 86:6a 

 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten.

 

 

 

 

 

 

 


