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Verjaardagen personeel 

 24 juni: juf G.I.M. Brandwijk 

 26 juni: juf Turkstra 

 5 juli: juf Korevaar 

 15 juli: juf van Wijngaarden 

 21 juli: juf de Boon 

 

Vertrek meester Mak 

Meester Mak heeft m.i.v. het nieuwe 

schooljaar een baan in Berkel en Rodenrijs 

aanvaard. 

Om de vacature in te vullen heeft er onlangs 

een advertentie in ‘Het Kontakt’ gestaan.  

De komende weken zullen er gesprekken en 

proeflessen zijn. We hopen u dan voor de 

zomervakantie te kunnen meedelen wie onze 

nieuwe collega gaat worden. 

 

Afscheid 

Aan het einde van dit schooljaar nemen we 

afscheid van 4 leerlingen. Felicity Lankhorst 

verhuist naar Hendrik-Ido-Ambacht, Dianke 

Vroegindeweij gaat in Lexmond wonen en 

Ruben en Andries Stasse zijn al verhuisd en 

wonen in Bleskensgraaf. We wensen deze 

leerlingen veel succes op hun nieuwe school. 

 

Sponsorloop 

Op 13 juni vindt een sponsorloop plaats 

rondom de kerk van Molenaarsgraaf. Deze 

valt niet onder verantwoordelijkheid van de 

school. Leerlingen zijn niet verplicht om 

hieraan mee te doen. 

 

 

 

 

Schoolreis groep 3-7 

Volgende week woensdag, 21 juni, is de 

schoolreis voor groep 3 t/m 7. Wilt u uw 

kinderen die dag kleding aantrekken die vies 

mag worden? 

 

Schoolbibliotheek 

Op donderdag 22 juni moeten alle 

schoolboeken worden ingeleverd. Er kunnen 

dan geen nieuwe boeken meer worden 

meegenomen. 
 

Schoonmaakavond 

Op 28 juni vindt de laatste schoonmaakavond 

van dit schooljaar plaats. We bedanken de 

ouders hartelijk voor hun aanwezigheid op de 

schoonmaakavonden dit schooljaar!  

 

MR-vergadering 

In tegenstelling tot wat in de jaarplanning 

vermeld staat, vindt de MR-vergadering 2 

weken later plaats, op donderdag 29 juni. 

 

Afscheidsavond en –middag groep 8 

Op maandagavond 3 juli zal de 

afscheidsavond van groep 8 plaatsvinden. De 

ouders van de schoolverlaters worden hier 

nog voor uitgenodigd. We hopen op een leuke 

en goede avond. 

De dag daarna, dinsdag 4 juli, gaan de 

leerkrachten met de leerlingen van groep 8 ’s 

middags nog iets leuks doen… In verband 

daarmee zijn alle leerlingen deze dag, 

dinsdag 4 juli dus, om 14.30 uur uit. 

 

 

 



Dit was de laatste ‘Druppels’ van dit 

schooljaar. De volgende verschijnt in 

september. 

Laatste schooldag, zomervakantie 

Donderdag 6 juli is voor alle leerlingen de 

laatste schoolochtend. Om 12.00 uur begint 

voor alle leerlingen de vakantie. Net als vorig 

jaar krijgen de kinderen hun rapport al een 

week eerder mee, op vrijdag 30 juni. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dag 

(donderdag 6 juli) een stevige tas meeneemt? 

Alle oudste leerlingen krijgen op deze dag 

een schoolgids en een schoolkrant mee naar 

huis. 

De zomervakantie duurt, zoals gebruikelijk, 6 

weken. Op maandag 21 augustus worden alle 

leerlingen om 8.30 uur weer op school 

verwacht. 

 

Nieuwe tijden 

Na de zomervakantie gelden nieuwe 

‘pleintijden’ voor de leerlingen: ’s morgens 

mogen de leerlingen niet voor 8.20 uur het 

plein op en ’s middags niet voor 13.05 uur! 

 

Eigenaar gezocht 

Er staat al geruime tijd een blauwe step in het 

fietsenhok. Weet iemand van wie de step is? 

We horen het graag. 

 

Agenda huidige maand 

Hieronder de agenda voor deze maand: 

 12&19 juni 15.30-16.30u: Molenwaard 

Actief op het schoolplein 

 12-23 juni Cito- en leestoetsen 

 13 juni sponsorloop 

 14 juni ledenvergadering 

 15 juni School op Seef groep 1/2 

 16 juni schoolreis groep 1/2 

 20 juni doorschuifmiddag gr. 1 t/m 3 

 21 juni schoolreis gr. 3-7 (gr. 1/2 vrij) 

 22 juni alle schoolboeken inleveren! 

 22 juni School op Seef groep 3/4 

 23 juni groepsfoto’s maken 

 28 juni schoonmaakavond – 19.00 uur 

 29 juni MR-vergadering 

 30 juni rapport 3 mee 

 3 juli afscheidsavond groep 8 

 4 juli afscheidsmiddag groep 8 

 6 juli l2.00 uur: vakantie 

 21 aug. eerste schooldag 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 

19 juni 71:17 86:3 

26 juni 87:3a 87:4 

3 juli 87:3 34:11 

 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten.

 


