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Verjaardagen personeel 

 1 maart: Juf Bouma (gr. 3) 
 

Biddag: woe. 14 maart 
Het Biddagthema van dit jaar is: ‘Wat vraag jij?’. 
Het bijbelgedeelte wat centraal zal staan is: 1 
Koningen 3: 1-15. In de onderbouw zullen we 
Psalm 105:3 leren en in de bovenbouw Psalm 
72:1. Ook zingen we de Themaliederen. Het 
gezinsdagboekje gaat vrijdag 8 maart mee naar 
huis. 
Rapport en spreekavond 
Op 22 maart gaat het 2e rapport met de 
leerlingen mee en 28 maart zijn de 10 minuten-
gesprekken. 
 
Lio-stagiaire juf Van Noorloos 
Juf Van Noorloos heeft met ingang van 6 mei a.s. 
(dus na de meivakantie) een baan aangeboden 
gekregen. Op maandag, dinsdag en woensdag 
gaat zij in groep 7 werken (juf Brandwijk stopt 
vanaf dat moment haar lesgevende taak in groep 
7). Meester Kooij gaat op de dinsdag en de 
woensdag de gymlessen in de groepen 3 t/m 8 
geven. Op donderdag en vrijdag blijft hij in groep 
7 lesgeven.   
 
School op Seef 
21 maart heeft groep 7 SOS-les.  
 
Tafeltennis 
Na de voorjaarsvakantie start voor de leerlingen 
van groep 5 t/m 8 die zich hebben opgegeven 
voor de tafeltenniscompetitie.   
 
Dammen 
Woensdag 13 februari jl. hebben twee 
welpenteams in Hoornaar in de 

vervolgkampioenschappen van Zuid-Holland-Zuid 
gespeeld. Er deden 16 teams mee. Het tweede 
team heeft de 9e plaats behaald en het eerste 
team de 3e plaats. Een mooie prestatie van beide 
teams! Dit betekent dat het eerste team zich 
voor de halve damfinale van Nederland heeft 
geplaatst. Het is nog niet bekend wanneer en 
waar deze wordt gespeeld. 
De pupillen spelen woensdag 6 maart in het 
kampioenschap Zuid-Holland-Zuid.  
 
 
 
’n Heleboel gevoel 
Via het sociaal team van de gemeente ontvingen 
wij onderstaande informatie over een cursus 
‘Emoties uiten’: ‘Deze cursus is voor kinderen van 
8 - 11 jaar, die het soms lastig vinden om hun 
emoties te uiten. In de training leren zij trucjes 
om bijvoorbeeld woede te beheersen of rust in 
hun hoofd te vinden. De cursus is gratis en start 
bij voldoende aanmeldingen. De cursus wordt 
gegeven in de omgeving van Ottoland’.  
Als er ouders zijn die hun kinderen hiervoor 
willen aanmelden kunnen zij rechtstreeks contact 
opnemen met Christien Regeer. Data en 
telefoonnummers staan op de poster (zie 
bijlage). 
 
Wandelen voor water 
Vrijdagmiddag 22 maart doen de groepen 7 en 8 
mee aan de actie van ZOA ‘Wandelen voor 
water’. De leerlingen lopen met flessen water in 
een rugtas rond de Graafstroom. Zo ervaren ze 
wat leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden 
moeten doen om aan drinkwater te komen. De 
leerlingen zoeken zoveel mogelijk sponsoren, 
zodat veel kinderen schoon drinkwater krijgen.  
 



De volgende Druppels verschijnt op maandag 
4 maart 2019.  

Koningsspelen vrijdag 12 april 
Op dit moment worden er al volop 
voorbereidingen voor de koningsspelen 
getroffen. Vrijdagmorgen 12 april beginnen we ’s 
morgen op school met een ontbijt. Daarna wordt 
er voor de leerlingen van groep 1, 2 en 3 op het 
schoolplein een spellencircuit uitgezet. Voor de 
leerlingen van groep 4, 5 en 6 is er spellencircuit 
in de speeltuin. En de leerlingen van groep 7 en 8 
hebben spelactiviteiten in De Turner. 
De koningsspelen zijn op de morgen. ’s Middags 
hebben de leerlingen vrij. 
Om de organisatie goed te laten verlopen, 
hebben we de hulp van (veel) ouders nodig. Wilt 
u ons via de mail of telefonisch laten weten als u 
in de gelegenheid bent om bij de spellen te 
helpen? Bij voorbaat hartelijk dank.  
Nadere berichtgeving over de definitieve 
invulling volgt. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Psalmrooster 

Datum Groep 3-
4 

Groep 5-
8 

A * 

4-2 21:13a 103:1a 86:3 

11-2 21:13 103:1 23:1 

18-2 100:3a 80:11a 103:2 

4-3 105:5a 62:4a 146:6 

  
 
 
 
Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 

 4,11,18,19 februari: Muziektheater 
Molenwaard Actief 

 11 februari: Gastles techniek groep 7 

 11 februari: Sport & Spel in de Turner 
(Molenwaard Actief) 

 20 februari: Restaurant groep 1/2  

 21 februari: Gastles ZOA ‘Wandelen voor 
water’ in groep 7/8 

 25 februari t/m 1 maart: Vakantie 
 
 
 
 
Een hartelijke groet van de leerkrachten.  
 
 

 
 
 


