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Verjaardagen personeel 

 2 november: Juf Heijkoop  
 
School op Seef 
Op donderdagmiddag 2 november is er School op 
Seef voor groep 5 t/m 8. De leerlingen hebben 
dan allemaal een fiets nodig.  
 
Zendingsgeld Sint Maarten 
Renske Korevaar uit groep 5 heeft gevraagd of 
het mogelijk is om als school geld in te zamelen 
voor de getroffen inwoners van Sint Maarten. 
We vonden het idee van Renske erg goed en in 
overleg met haar hebben we afgesproken om de 
helft van het zendingsgeld van de maand oktober 
(4 maandagen) te bestemmen voor ‘Noodhulp 
Sint Maarten’. De andere helft gaat naar 
“Noodhulp Zuid-Oost-Azie”.  
 
Schoenendoosactie ‘Schoenmaatje’ 
Evenals in voorgaande jaren willen we ook dit 
jaar weer meedoen aan de actie ‘Schoenmaatje’ 
van Edukans. De oudste kinderen krijgen hierover 
deze week een folder mee naar huis. Natuurlijk 
mag u per gezin meerdere dozen maken. Lege 
dozen zijn bij juf Brandwijk of meester Boender 
te verkrijgen. Wilt u de dozen niet dichtplakken 
en het geld niet in de doos doen, maar apart 
inleveren? Mogen wij u vragen om de 
schoenendoos uiterlijk 3 november in te leveren? 
Heel hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Schoonmaakavond 25 oktober 
Op 25 oktober is er weer schoonmaakavond. 
Bedankt dat u wilt meehelpen om de school 
schoon te houden!  

Dankdag 
Woensdag 1 november zal het dankdag (voor 
gewas en arbeid) zijn. Het thema is dit jaar: ‘Blij 
verrast!’, n.a.v Handelingen 8: 26-39. Op veel 
momenten in deze week staan we hier met de 
leerlingen bij stil. Tot en met groep 4 wordt 
psalm 95:4 aangeleerd, terwijl groep 5 t/m 8 
deze week psalm 25:2 leert. Ook wordt er in alle 
groepen een themalied geleerd. De oudste 
leerlingen van de school krijgen na de 
herfstvakantie een gezinsdagboekje mee naar 
huis. Als u wilt, kunt u hiermee thuis aan het 
dankdagthema werken. Zowel in Brandwijk als in 
Molenaarsgraaf staat woensdagmiddag in de 
kerkdienst het dankdagthema centraal. Uiteraard 
bent u van harte welkom! Vanuit de kerk is het 
verzoek om in de dienst als gezin bij elkaar te 
gaan zitten. 
 
Gym 
Dit cursusjaar worden in de groepen 3 t/m 8 de 
gymlessen op maandag en donderdag door 
meester Ruben Ottevanger verzorgd. Groep 3 en 
6 hebben één keer les van hun eigen leerkracht.  
 
Stagiaires 

Vanaf 30 oktober t/m 10 november lopen juf 
Anna Arentze  en juf Geanne den Ouden stage in 
groep 4. 
Thirza de Jong, een oud leerling, komt op 
maandag 2 oktober en donderdag 30 november 
haar maatschappelijke stage lopen in onze 
kleutergroepen. We wensen de stagiaires veel 
succes en een fijne, leerzame tijd op onze school! 
 
 



De volgende druppel verschijnt op maandag 6 
november. 

Dammen 
Op donderdag 12 oktober starten de 
damlessen weer. Vandaag krijgen de leerlingen 
die interesse hebben om hieraan deel te nemen 
een briefje mee naar huis. De antwoordstrook 
graag deze week bij meester Boender inleveren. 
Wanneer er vragen zijn, kunt u hem erover 
bellen. De damtrainers dit jaar zijn: de heren 
Veenstra, Nederlof en Schakel (vader van Thijs en 
Sven). Veel succes en we hopen op veel 
damplezier! 
 
Fietsenhok/Steppenrek 
Het is belangrijk dat de fietsen netjes in het 
fietsenrek worden gezet. De steppen horen in 
het rek of bij het rek en mogen niet op de grond 
worden neergelegd.  
 
Ouderavond  15 februari 2018 
Op de ouderavond zal het thema ‘Wonderlijk 
gemaakt/seksuele vorming’ behandeld worden. 
Na de ouderavond zal in de groepen met de 
lessen aan de hand van de methode ‘Wonderlijk 
gemaakt’ worden gestart. 
 
Goed Gedaan 
Dinsdagmiddag 10 oktober hebben we een ‘wij-
moment’. We gaan met alle kinderen van de 
school naar de gemeenschapsruimte en daar 
willen de groepen 1/2a, 4, 6 en 8 een presentatie 
houden over de regels van “Goed Gedaan”. In 
maart presenteren de andere groepen de regels.  
 
Groene Voetstappen 
Deze week (2 oktober t/m 6 oktober) willen we 
samen met de kinderen bewust nadenken hoe 
we goed kunnen omgaan met het milieu. De 
kinderen kunnen stickers verdienen, door op de 
fiets of lopend naar school te komen of door 
korter te douchen. Het is niet de bedoeling dat 
de kinderen op de fiets komen als je normaal 
lopend of op de step naar school mag komen.  
 
Goed gezien, goed bekeken 
De leerlingen van groep 7 en 8 doen mee aan het 
project ‘Goed gezien, goed bekeken’ van de 
vereniging voor amateurkunst. Een kunstenaar 
komt een gastles geven (2 oktober in groep 7 en 
13 oktober in groep 8) en de leerlingen maken 
een eigen kunstwerk. Enkele kunstwerken zullen 
tijdens de tentoonstelling in Het Arsenaal in 

Nieuwpoort te bezichtigen zijn. Op 9 of 10 
november zullen we met de leerlingen een 
bezoek brengen aan de tentoonstelling. Ook 
ouders en andere belangstellenden zijn van harte 
welkom op de tentoonstelling. Data en tijden 
volgen nog. 
  
Voortgezet onderwijs – groep 8 
 Op 23 oktober wordt er een informatieavond 
voor de ouders van de groep 8-leerlingen 
georganiseerd. Deze avond begint om 19.30 uur. 
In oktober en november zullen docenten en oud-
leerlingen van diverse VO-scholen informatie in 
groep 8 komen geven en/of een gastles 
verzorgen. 

 
Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 
 

 2 oktober: Kunstenaar in de klas (groep 7) 

 12 oktober: Start damlessen 

 13 oktober: Kunstenaar in de klas (Groep 8) 

 16-20 oktober: herfstvakantie 

 23 oktober: Informatieavond VO voor alle 
ouders van groep 8 (19.30) 

 25 oktober: schoonmaakavond 

 30 oktober: Scholenmarkt VO in De Spil voor 
ouders en leerlingen van groep 7/8.  

 2 november: School op Seef groep 5,6,7 en 8.  

 3 november: Inleveren schoenendoos 
 

Psalmrooster 
De komende maand is het als volgt: 
 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 A * 

2-10 75:1a 72:10a 115:2 

9-10 75:1 72:10 97:4 

23-10 75:4a 139:14 92:1 

30-10 75:4 146:1a 34:6 

*Deze psalm kan worden aangeboden in de 
bovenbouw als er geen twee weken nodig zijn 
om een psalm te leren.  
 
De genoemde data zijn de data waarop de psalm 
wordt overhoord.  
 
 
 
 
Een hartelijke groet van de leerkrachten.

 


