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Verjaardagen personeel 

 21 januari: Juf van Vianen (Gr. 4) 

 29 januari: Meester Kooij (Gr. 7) 
 
Start van het nieuwe jaar 
Aan het begin van 2019 willen we u allemaal een 
goed jaar wensen, ga met God!  
 
Welkom 
In groep 5 hebben we er een nieuwe leerling bij, 
Richard Romeijn. Van harte welkom op ‘De 
Bron’!  
 
Creamiddag 
We willen alle mensen die hebben geholpen met 
de crea-middag hartelijk bedanken! We hadden 
genoeg hulp en de leerlingen hebben mooie 
dingen gemaakt!  
 
Citotoetsen 
In de maand januari worden de (Cito) toetsen 
afgenomen. 
 
Juf Bouma-Verwijs 
Vanaf D.V. maandag 28 januari a.s. hoopt juf 
Bouma-Verwijs na haar zwangerschapsverlof 
haar werkzaamheden weer te hervatten. Dat 
betekent dat juf Baan-Sok met ingang van die 
datum niet meer in groep 3 zal zijn. We 
bedanken haar hartelijk voor haar 
werkzaamheden in deze periode.  
 
Stagiaire  
In de periode van 28 januari t/m 8 februari is Juf 
Vlot in groep 1/2b.  
 
Schoonmaakavond 
Op 23 januari 2019 is er weer een 
schoonmaakavond.  

Vacature 
Zoals u in het Kontakt van vorige week hebt 
gelezen wordt er een groepsleerkracht voor 
groep 7 gevraagd. Dit in vervolg op een eerdere 
advertentie aan het begin van het schooljaar, 
waarbij het niet is gelukt een collega te 
benoemen. We hopen nu wel een collega te 
kunnen vinden, waardoor de werkdrukgelden die 
beschikbaar zijn gesteld,  kunnen worden 
ingevuld. 
 
Dammen 
Donderdag 10 januari spelen de pupillen in de 
voorronde van het schooldammen tegen pupillen 
van andere scholen. De wedstrijden worden van 
16.00u tot 17.15u bij ons op school gespeeld. 
Zaterdag 26 januari 2019 wordt in De Multistee 
in Goudriaan de Molenlanden Damfinale 
gespeeld. Zowel de pupillen als de  welpen 
hebben zich ook dit jaar weer voor deze finale 
geplaatst. Het toernooi start om 10.15u en om 
ongeveer 14.15u is de prijsuitreiking. Natuurlijk 
bent u hartelijk welkom om te komen kijken. 
 
School op Seef  
Donderdag 17 januari is er voor de groepen 5 en 
6 School op Safe. De leerlingen hebben hiervoor 
een fiets nodig.   
 
Inschrijfdatum nieuwe leerlingen  
D.V. maandag 4 februari 2019 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. 
 
 
 



De volgende Druppels verschijnt op maandag  
4 februari 2019.    

Tafeltennis 
De leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 die mee 
willen doen aan de tafeltenniscompetitie kunnen 
zich bij meester Kooij of meester Boender 
opgeven. De leerlingen die geïnteresseerd zijn, 
ontvangen nadere informatie via een brief. 
Middels de opgavestrook kunnen ze zich dan 
voor het toernooi opgeven. 
 
Het nieuwe Schoolplan 
We staan weer aan het begin van een nieuwe 
schoolplanperiode. Elke vier jaar wordt er een 
nieuw schoolplan geschreven met daarin de 
beleidsdoelen voor de komende vier jaar. Medio 
2019 hopen we het schoolplan voor de periode 
2019-2023 gereed te hebben. In voorbereiding 
hierop heeft het onderwijsteam woensdag 30 
januari 2019 een studiemiddag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psalmrooster 

Datum Groep 3-
4 

Groep 5-
8 

A * 

07-01-2019 LvS:1a 130:4 32:3 

14-1 LvS:1 81:12 77:8 

21-1 81:12a 25:6a 145:3 

28-1 81:12 25:6 119:17 

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

  
Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 

 7 januari: Eerste schooldag in het nieuwe jaar 

 10 januari: Dammen 

 15 januari: Sport en Spel Molenwaard Actief 
(in de Turner) 

 17 januari: School op Seef groep 5/6 

 23 januari: Schoonmaakavond 

 26 januari: Dammen 

 4 februari: Inschrijven nieuwe leerlingen 
 
 
 
 
Een hartelijke groet van de leerkrachten.  
 

 
 
 


