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Verjaardagen personeel 

 8 februari: Juf van Wijk 

 14 februari: Juf Molenaar 

 29 februari: Juf de Bruijn 
 
Inschrijving nieuwe leerlingen 
Vandaag, 5 februari, is er vanaf 15.30 op school 
de mogelijkheid om nieuwe leerlingen in te 
schrijven. 
 
Dammen 
Zaterdag 13 januari jl. was de 
Molenwaarddamfinale. De dammers hebben een 
gezellige en sportieve dag in het Ottolandse 
dorpshuis gehad. Zowel de welpen als de 
pupillen zijn kampioen geworden. De twee 
pupillenteams en de drie welpenteams hebben 
zich voor de finale ZHZ (die in Hoornaar wordt 
gespeeld) geplaatst. Die finale voor de welpen 
wordt op woensdagmiddag 21 februari gespeeld 
en voor de pupillen op woensdagmiddag 7 
maart.   
 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie is van maandag 26 februari 
t/m vrijdag 2 maart.   
 
Juf Van Vianen 
In verband met een kleine chirurgische ingreep 
woensdag 31 januari jl. kan juf Van Vianen een 
periode niet naar school toe komen. De ouders 
van de leerlingen van groep 4 zijn geïnformeerd 
over de vervanging.  We wensen de juf een 
voorspoedig herstel toe en we hopen dat zij weer 
snel op school zal zijn. 
 
 

Juf Vlasblom-van Heiningen 
Na lang nadenken heeft juf Vlasblom-van 
Heiningen besloten haar baan aan onze school 
aan het einde van dit cursusjaar te beëindigen. 
Omdat haar werkzaamheden als privé-
muziekdocent en andere activiteiten niet meer 
goed te combineren zijn met twee dagen 
lesgeven in groep 3 is ze tot dit besluit gekomen.  
Uiteraard respecteren we haar besluit. Dat 
neemt overigens niet weg, dat we het erg 
jammer vinden dat een actieve en hardwerkende 
collega onze school gaat verlaten. Aan het eind 
van het cursusjaar zullen er, in overleg met de 
juf, afscheidsactiviteiten worden georganiseerd.  
 
Ouderavond 15 februari 
U wordt van harte uitgenodigd voor de 
ouderavond over het thema: Seksuele vorming. 
Aan de hand van de methode: ‘Wonderlijk 
gemaakt’, zullen we in alle groepen aandacht 
besteden aan seksuele vorming. 
De ouderavond wordt door drs. André van ’t Hof 
van Driestar Educatief verzorgd. Hij zal onder 
andere een nadere toelichting geven op de 
werkwijze van de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. 
Uiteraard is er ruim gelegenheid om vragen te 
stellen. 
Het schoolteam heeft 15 januari een 
teamscholing over dit thema van een collega van 
de heer Van ’t Hof gehad.  
De avond begint om 19.45u. Vanaf 19.30u 
ontvangen wij u graag met een kopje koffie of 
thee. We verwachten dat de avond rond 21.30 
afgelopen zal zijn.  
 
 
 



De volgende Druppels verschijnt op maandag  
5 maart.  

Schoolfotograaf 
15 en 16 mei zal de schoolfotograaf op school 
zijn om portretten van de leerlingen en 
groepsfoto’s te maken. 
 
Tandarts gr 1/2a:  
Dinsdag 6 februari hoopt groep 1/2a naar de 
tandarts te gaan.  

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 

 Creamiddag 3/4 

 Molenwaardfinale Dammen 

 Groep 8: Sinterklaas 

Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 
 

 5 februari: Inschrijven nieuwe leerlingen 

 6 februari: Groep 1/2a naar de tandarts 

 15 februari: Ouderavond 

 21 februari: Damfinale Welpen 
 
Psalmrooster 
De komende maand is het als volgt: 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 A * 

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

12-2 48:6 6:9a 17:3 

19-2 9:1a 6:9 73:14 

5-3 2:7a 116:10 22:3 

*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.

 


