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Verjaardagen personeel 

 5 juli: Juf Korevaar (gr. 1/2b) 

 15 juli: Juf van Wijngaarden (gr. 8) 

 21 juli: Juf de Boon (gr. 6) 

 19 augustus: Juf Jongkind (gr. 5) 
 

Zwangerschap juf Van Wijk-Kortlever 
Juf Van Wijk en haar man verwachten een baby. 
Het gaat goed met de juf. De baby wordt in 
november verwacht.  
 
Molenlandendictee 
Donderdagmiddag 27 juni hebben Joost van der 
Velden (groep 8) en Luc den Hartigh (groep 7) 
namens onze school aan het Molenlandendictee 
meegedaan. De winnaar van het 
Molenlandendictee komt dit jaar uit Nieuw-
Lekkerland. Luc en Joost waren tevreden en 
zeiden: ‘Het was goed te doen, maar een foutje is 
snel gemaakt’.  
 
Doorschuifmiddag 
Dinsdag 2 juli is de doorschuifmiddag voor groep 
1 en 2. De leerlingen van groep 2 gaan in groep 3 
kijken en de leerlingen van groep 1 in groep 2a of 
2b. De binnenkomende leerlingen komen deze 
middag ook naar school, zodat ze kunnen 
kennismaken met hun nieuwe klasgenootjes. 
 
Bibliotheekboeken 
De bibliotheek sluit in de vakantie. Alle boeken 
moeten uiterlijk 4 juli ingeleverd zijn. 
Ook in vakantietijd is het belangrijk dat de 
kinderen regelmatig lezen.  
 
Derde rapport 
Vrijdag 12 juli wordt het derde rapport aan de 
leerlingen meegegeven. Wilt u een tas meegeven 
waar het rapport in kan? 

Logopedie 
Een aantal kleuters wordt donderdag 4 juli door 
de logopediste gescreend.  
 
Schoonmaakavond 
10 juli is de laatste schoonmaakavond van dit 
cursusjaar. Aan de ouders van de leerlingen uit 
de kleutergroepen is apart een brief 
meegegeven. Bedankt voor uw hulp!  
 
Afscheid groep 8 
Maandag 15 juli is de afscheidsavond van groep 
8. De ouders van de schoolverlaters worden 
hiervoor nog uitgenodigd. We hopen op een 
gezellige en goede avond. De dag daarna 16 juli 
gaan de leerkrachten met de leerlingen van 
groep 8 iets leuks doen. In verband daarmee zijn 
alle leerlingen ’s middags om 14.30u uit school. 
Groep 8 heeft 16 juli ’s ochtends vrij.  
 
Schoolplan 
Dit jaar hebben we voor de periode 2019-2023 
een nieuw schoolplan geschreven. Dit schoolplan 
moet nog worden goedgekeurd door het 
bestuur. Daarna kunt u het lezen op de website.  
 
School op Seef 
Na een aantal jaren ons behulpzaam te zijn 
geweest bij de lessen van School op Seef, heeft 
de moeder van Gwen de Groot aangegeven 
hiermee te gaan stoppen. Sandra, hartelijk 
bedankt voor je inzet en inbreng! Mevrouw Van 
der Wal neemt de taak van Sandra over, fijn!  
 
 
 
 
 
 
 



De volgende Druppels verschijnt woensdag 4 
september 2019.  

18 juli (laatste schooldag) 
Alle leerlingen hebben donderdagmiddag 18 juli 
vrij: de zomervakantie begint en duurt t/m 30 
augustus. Wilt u uw kind deze laatste week een 
stevige tas meegeven, waar ze hun schriften en 
andere spullen in mee kunnen nemen.  
In de laatste schoolweek worden schoolkrant en 
de schoolgids aan de leerlingen uitgedeeld.  

Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 

 2 juli: Doorschuifmiddag groep 1/2 (3) 

 4 juli: Bibliotheekboeken inleveren 

 4 juli: Screening logopedie groep 2 

 10 juli: Schoonmaakavond 

 12 juli: Rapport mee 

 15 juli: Afscheidsavond groep 8 

 16 juli: Afscheidsmiddag groep 8; let op: 
Groep  1-7 vrij vanaf 14.30!  

 18 juli vanaf 12.00: Vakantie t/m 30 augustus 

 
 
 
 
We wensen u een hele fijne vakantie!  
Een hartelijke groet van de leerkrachten.  
 
 
 
 
 
 
 

Groepsindeling 2019-2020 
 
Groep  Leerkracht Dagen 
1/2a Juf de Bruijn-de Vries 

Juf Houweling 
Maandag 
Dinsdag t/m vrijdag 

1/2b Juf Korevaar-Vos 
Juf Herweijer-van 
Rossum 

Maandag 
Dinsdag t/m vrijdag 

3 Juf Bouma-Verwijs 
Juf Brandwijk-van 
Hoven 

Maandag en dinsdag 
Woensdag t/m vrijdag 

4 Juf van Vianen Maandag t/m vrijdag 
5 Juf Jongkind-de Vries 

Meester Kooij 
Maandag t/m woensdag 
Donderdag en vrijdag 

6 Juf de Boon-van de 
Graaf 
Juf Molenaar-Blok 

Maandag en dinsdag.  
 
Donderdag en vrijdag.  
De juffen doen de 
woensdagen om de 
beurt.  
 

7 Juf van Noorloos 
Juf den Ouden 

Maandag t/m 
donderdag 
Vrijdag 

8 Juf van Wijngaarden-
Slotboom 
Juf Heijkoop 

Maandag en dinsdag 
 
Woensdag t/m vrijdag 

 
    
    
 
 
 
 

  
 
Blijven voorlezen in de vakantie, doe mee met de Bingo!  
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: kinderen die veel worden voorgelezen en zelf veel lezen, 
ontwikkelen een voorsprong waar ze hun hele leven plezier van hebben. Daarom is het belangrijk om óók 
in de vakantie te blijven (voor)lezen. Maar hoe voorkomt u nou die zomerdip? Een paar tips: 
Alles wat uw kind leuk vindt, kunt u samen lezen. Boeken natuurlijk, maar denk ook eens aan een folder 
van een dierentuin of pretpark waar jullie naartoe gaan. Strips, vakantieboeken en taalspelletjes doen het 
ook altijd goed.  
Om het lezen nog leuker te maken, heeft de Bibliotheek AanZet heuse (voor)leesbingo's ontwikkeld. Eentje 
voor 0 tot 6 jaar, gericht op voorlezen. En één voor 6+, zowel voor voorlezen als zelf lezen. Ga samen met 
uw kind voor een volle kaart! 
De link voor deze bingokaarten van de Bibliotheek AanZet kunt u hier vinden: 
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/57946/268617/4b96452e2a27df9275f14b60/21821 

https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/57946/268617/4b96452e2a27df9275f14b60/21821
https://app.hellodialog.com/ref/mail/url/57946/268617/4b96452e2a27df9275f14b60/21821

