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Verjaardagen personeel 

 2 november: Juf Heijkoop 
 
School op Seef 
De eerstkomende datum is donderdag 1 
november voor de groepen 5, 6 en 7.  De 
leerlingen hebben ’s middags een fiets nodig.  

Terugblik oudervertelgesprekken 
We kijken met een goed gevoel terug op de 
oudervertelgesprekken. Fijn om aan het begin 
van het jaar op deze manier met elkaar in 
gesprek te zijn over uw kind!  
 
Sollicitatie groepsleerkracht 
Zoals u weet, heeft er een advertentie voor een 
groepsleerkracht in ‘Het Kontakt’ gestaan.  
Omdat zich geen voor onze school geschikte 
kandidaat aandiende tijdens de 
sollicitatieprocedure, is besloten om de formatie 
te houden zoals die nu is. Na de kerstvakantie 
zullen we ons opnieuw beraden op welke manier 
we de formatie invulling zullen geven. 
 
Dag van de leraar 
Vrijdag 5 oktober is de dag van de leraar. Net 
zoals in vorige jaren besteedt ook nu het bestuur 
van onze school hier aandacht aan. 

Molenwaard Actief 
Op dinsdag 2 oktober is er na schooltijd een 
zeskampcompetitie voor groep 3 t/m 8.  
Op de vrijdagen 5, 12 en 19 oktober na schooltijd 
organiseert Molenwaard Actief een cursus 
realistisch tekenen voor de leerlingen die zich 
hiervoor hebben opgegeven.  
 

 

Kinderboekenmaand 
De maand oktober is de Kinderboekenmaand 
met als thema ‘Door dik en dun vriendschap 
vieren’. 
Op school is er een voorleeswedstrijd 
georganiseerd voor groep 3 t/m 8. Op de 
finaleochtend zullen de finalisten voorlezen aan 
de leerlingen van de school. De voorrondes 
vinden in de klas plaats.  
Op 9 oktober wordt er in groep 1/2 een 
voorstelling aan de kinderen gegeven. Op 15 
oktober wordt er een voorstelling aan de 
kinderen van groep 3 en 4 gegeven.  
 
 
Voortgezet onderwijs – groep 8 
Op 29 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 volgt er in verband met 
het traject van schoolkeuze van diverse VO-
scholen informatie. 
 
Psalmrooster 

Datum Groep 3-
4 

Groep 5-
8 

A * 

8-10 46:6 105:3a 56:5 

15-10 136:3a 105:3 63:5 

Herfstvakantie    

29-10 111:3a 90:9 1:1 

5-11 111:3 91:5a 126:1 

  
 
 
 
 
 
 
 



De volgende Druppels verschijnt op maandag  
5 november.   

Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 

 1 oktober: Gastles goed gezien, goed 
bekeken groep 7 

 2 oktober: Molenwaard Activiteiten op het 
schoolplein 

 8 oktober: Gastles goed gezien, goed 
bekeken groep 8 

 9 oktober: Voorstelling groep 1/2 

 15 oktober: Voorstelling groep 3/4  

 19 oktober: Finale voorleeswedstrijd  

 22 t/m 26 oktober: Herfstvakantie 

 29 oktober: Informatieavond groep 8 

 31 oktober: Schoonmaakavond 

 1 november: School op Seef voor de 
leerlingen van groep 5, 6 en 7 

 
 
 
 
Een hartelijke groet van de leerkrachten. 

 
 
 


