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Verjaardagen personeel 

 21 januari: Juf van Vianen 

 28 januari: Juf Schep 

 29 januari: Meester Kooij 
 
Nieuwjaarswens 
Nu het nieuwe jaar begonnen is en we vandaag 
weer met de leerlingen aan het werk gaan, willen 
we u allemaal een goed 2018 en Gods zegen 
toewensen.  
 
Hoofdluis 
Ons vriendelijk verzoek is of u deze week uw 
(schoolgaande) kinderen wilt controleren op 
hoofdluis. 
 
Crea-middagen  
We hebben hele leuke crea-middagen gehad. 
Bedankt dat er zoveel ouders/opa’s en oma’s 
hebben geholpen! De foto’s staan op de site en 
in de schoolkrant.  
 
School op Seef 
Donderdag 18 januari is er voor de groepen 5 en 
6 School op Safe. De kinderen moeten die 
middag allemaal hun fiets meenemen.  
 
Inschrijfdatum nieuwe leerlingen 5 februari 
2018 
Op D.V. maandag 5 februari 2018 bent u van 
harte welkom om van 15.30 tot 16.30 nieuwe 
leerlingen (drie jaar en ouder) op onze school in 
te schrijven. 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 
24 januari 2018 is er weer schoonmaakavond.  

 
Damfinale op 12 januari 2018 in Ottoland 
Zaterdag 13 januari 2018 wordt in het Dorpshuis 
in Ottoland de Molenwaard Damfinale gespeeld. 
Daar doen twee pupillenteams en drie 
welpenteams aan mee. Het toernooi start om 
10.15u en rond 14.15u is de prijsuitreiking. 
Natuurlijk bent u hartelijk welkom om te komen 
kijken. 
 
Ouderavond 
Voor 15 februari staat er een ouderavond over 
seksuele vorming gepland. De heer Drs. A.B.T. 
(André) van ’t Hof (GZ-psycholoog bij Driestar 
Educatief) zal deze avond leiden. In verband 
hiermee wordt  op 15 januari een teamscholing 
over de methode ‘Wonderlijk gemaakt’ gegeven.  
 
Citotoetsen 
In de maand januari worden de (Cito) toetsen 
afgenomen.  
 
Stagiaires  
In de periode van 22 januari t/m 2 februari zijn 
de stagiaires weer op school. Juf Arentze zal 
lesgeven in groep 1/2a en juf den Ouden in groep 
1/2b.  
 
Privacywetgeving 
We hebben al veel reacties gekregen op de mail 
die u 13-11-2017 hebt ontvangen. Mocht u nog 
niet gereageerd hebben, wilt u dat dan alsnog 
doen? Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
In verband met de privacywetgeving heeft u als 
ouders een mail gehad over het wachtwoord op 
de site.  
 



De volgende Druppels verschijnt op maandag  
5 februari.  

Koptelefoonzakjes groep 2 
Na de voorjaarsvakantie gaan de kinderen van 
groep 2 één keer per week naar het 
computerlokaal. Vanaf groep 2 krijgen zij een 
eigen koptelefoon, deze wordt op school in een 
mand bewaard. (zie schoolgids) 
Wij willen u als ouders vragen om voor een 
opbergzakje te zorgen. (formaat; ong. 20x25cm, 
met de naam van het kind erop). Wilt u deze vóór 
de voorjaarsvakantie inleveren? 
Komt u er zelf niet aan toe? Mevr. Mariëtte 
Mourik (moeder van Jos) heeft aangeboden om 
tegen een kleine vergoeding een opbergzakje te 
willen maken. U kunt contact met haar opnemen.  
 
Nieuwe foto’s op de site 

 Decemberdamtoernooi 

 Sinterklaasfeest groep 1-4 

 Creamiddag groep 5-8 

 Pietengym groep 1/2a  

 Sinterklaas groep 5,7 
  
Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 
 

 9,16 en 23 januari: fotografie (Molenwaard 
Actief) 

 8 en 10 januari: Adviesgesprekken groep 8 

 11 jan. assistente schoolarts (gr. 2 en gr. 7) 

 15 januari-2 februari: Citotoetsen 

 24 januari: groep 8 bezoekt Griendencollege 

 24 januari: Schoonmaakavond 

 25 januari: Apenkooi in de Turner 
(Molenwaard Actief) 

 26 januari: groep 8 bezoekt Wellantcollege 

 26 januari, 2 en 6 februari: Schoolarts (Gr. 2) 
 
 
Psalmrooster 
De komende maand is het als volgt: 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 A * 

15-1 72:11a 84:6a Gdh:8 

22-1 66:10a 84:6 95:5 

29-1 66:10 92:1a 52:5 

5-2 48:6a 92:1 45:7 

*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.

 


