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Verjaardagen personeel 

 8 november: Juf Brandwijk 

 9 november: Juf den Ouden 

 15 november: Juf Rozendaal 
 
Zendingsgeld 
In de maand oktober hebben we het 
zendingsgeld bestemd voor Sint Maarten en 
Zuid-Oost Azië. Renske Korevaar heeft met drie 
klasgenoten geteld:   het mooie bedrag van 
€290,-. De school verdubbelt het opgehaalde 
bedrag. 
 
SOVA-regel van de maand 
De regel die deze maand centraal staat is: 
“Samen spelen is pas fijn, als je jezelf kunt zijn”.  
 
Actie schoenendoos 
Hebt u thuis nog een schoenendoos staan? Wilt u 
die dan in laten leveren?  
 
Activiteiten Molenwaard Actief 
Op 16 en 23 november en 7 en 14 december 
wordt voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 de 
workshop Poëzie georganiseerd.  
 
Najaar en winter 
Het is inmiddels najaar. Dat betekent dat we met 
elkaar extra op moeten letten als onze kinderen 
naar school komen en ze wat later de school 
verlaten. Het is dus heel belangrijk dat 
voetgangers en fietsers zeker in de komende 
maanden goed zichtbaar zijn. 
 
Drempelonderzoek in groep 8 
In de week van 20 t/m 24 november vindt in 
groep 8 het Drempelonderzoek plaats.  
 

Sinterklaasviering op dinsdag 5 december 
De leerlingen van groep 1 t/m 4 vieren 
Sinterklaas op dinsdagmorgen. Via de school 
wordt er voor een cadeautje gezorgd.  
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben we 
een cadeaubon gekocht. In de klas trekken de 
leerlingen lootjes. Zoals ook in voorgaande jaren 
vragen we de leerlingen van groep 5 t/m 8 een 
surprise te maken. Met hen vieren we ’s middags 
Sinterklaas.  
Wilt u de leerlingen € 3,00 op school in laten 
leveren? Vanuit de ouderbijdrage wordt daar € 
2,00 bijgelegd. 
 
Rapport en spreekavond 
Het eerste rapport komt op 24 november mee. 
Op 30 november zijn er tien minuten gesprekken.  
 
Schooldammen 
In de maand november zijn de damwedstrijden 
voor het Molenwaard damtoernooi. Onze school 
doet daarin mee met 3 welpenteams en 4 
pupillenteams. Veel succes en damplezier!  
 
Decemberdamtoernooi op maandag 4 
december 
Dit is een schooltoernooi waarbij het vooral gaat 
om de gezelligheid en er is voor iedere 
deelnemer een prijsje. De leerlingen van groep 5 
t/m 8 kunnen zich hiervoor opgeven. De 
leerlingen die mee willen doen, krijgen deze 
week een opgavebriefje mee.  
U bent van harte welkom een kijkje te komen 
nemen vanaf 15.30 uur tot + 16.45 uur. We 
spelen in de lokalen van de bovenbouw. 
 
 
 



De volgende Druppels verschijnt op maandag 
4 december. 

Boekenlijst kerstboek 
De boekenlijst met de kerstboeken is weer 
doorgegeven. Wilt u zo snel mogelijk de keuze 
doorgeven?  

 
Nieuwe foto’s op de site 

 Presentaties Goed Gedaan 

 Groep 1/2a:  
o Blotevoetenpad 
o Kinderboekenmaand 

 Groep 1/2b:  
o Blotevoetenpad 
o Letters op een hoedje van papier 

 Groep 8:  
o Voorlezen kleuters 
o Gastles scheikunde 
o Gastles kunstproject 

 
Agenda huidige maand 

Hier de agenda voor deze maand: 
 

 6/7 november: Groep 8 naar De Lage Waard 

 9 november: Groep 8 Tentoonstelling 

 10 november: Groep 7 Tentoonstelling 

 16 november: Workshop poëzie 

 20-24 november: Drempelonderzoek groep 8 

 23 november: Workshop poëzie 

 24 november: Rapport mee 

 30 november: tien minuten gesprekken 

 4 december: decemberdamtoernooi 
 

Psalmrooster 
De komende maand is het als volgt: 
 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 A * 

6-11 95:4 25:2 119:5 

13-11 68:17a 119:86 51:3 

20-11 68:17b 2:4a 19:7 

27-11 68:17 2:4 132:6 

*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.

 


