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Verjaardagen personeel 

 2 november: Juf Heijkoop 

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!  
 
Vacature instroomgroep 
Voor de instroomgroep die we vanaf januari  a.s. 
willen starten hebben we een advertentie in ‘Het 
Kontakt’ geplaatst.  

Monitoring sociale veiligheid  
De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen jaarlijks in 
oktober een vragenlijst in.  
 
Traktatie bij verjaardagen 
Wanneer de leerlingen jarig zijn, mogen ze op 
school natuurlijk trakteren. Vriendelijk willen we 
u vragen om er met elkaar goed over na te 
denken wat (en vooral) hoeveel er getrakteerd 
gaat worden. 
 
Kinderkleding 
Voor de groepen 1 en 2 zijn we op zoek naar 
kleding die kinderen kunnen dragen als ze een 
ongelukje hebben gehad. Heeft u thuis nog 
kleding (vooral rokken en broeken) liggen waar 
uw kinderen uitgegroeid zijn in maat 104 tot 
134? De leerkrachten van groep 1/2 zijn er blij 
mee. 
 
Herfstwandeling 
Op woensdag 2 oktober hebben de leerlingen 
van groep 1 en 2 een herfstwandeling.  
 
 

Logopedie 
Op 3 oktober is er de logopedische screening van 
een aantal 5-jarige leerlingen.  

Zwangerschapsverlof 
Met ingang van 4 oktober gaat Juf van Wijk-
Kortlever met zwangerschapsverlof.  

Dag van de leraar 
Zaterdag 5 oktober is de dag van de leraar. Net 
zoals in vorige jaren besteedt ook nu het bestuur 
van onze school hier aandacht aan. 
 
Activiteiten GigaMolenlanden 
GigaMolenlanden organiseert 8 oktober sport op 
het schoolplein. Inschrijven kan via de Giga-
website. Op 16 oktober wordt er een gymles 
voor de kleuters georganiseerd.  
 
Maatschappelijke stage 
Laurine den Butter hoopt op 17 en 18 oktober 
voor haar maatschappelijke stage bij ons op 
school te zijn.  
 
Kinderboekenmaand 
De maand oktober is de Kinderboekenmaand 
met als thema ‘Op reis’. Op 7 oktober is er een 
voorstelling voor groep 1 t/m 4 over ‘De reis van 
je leven’, door Carla Vis.  
Op 18 oktober is de voorleeswedstrijd. De ouders 
zijn welkom om hierbij aanwezig te zijn. De finale 
van groep 3 t/m 5 is van 9.30 tot 10.00 en de 
finale van groep 6 t/m 8 is van 10.30 tot 11.00.  
In alle groepen wordt extra aandacht aan (het 
belang van) lezen besteed. 
 
 
 
 



De volgende Druppels verschijnt op 
woensdag 6 november.   
Een hartelijke groet van de leerkrachten 
 
 

Voortgezet onderwijs groep 8  
Op 28 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 nadere informatie 
in verband met het traject van schoolkeuze van 
diverse VO-scholen. 
 
Schoonmaakavond 
30 oktober is de eerste schoonmaakavond van 
dit cursusjaar. Wilt u ons ook dit jaar weer 
behulpzaam zijn om ons gebouw netjes en 
schoon te houden? Bij voorbaat dank. 
 
School op Seef 
Donderdag 31 oktober is er SOS voor de groepen 
5, 6 en 7.  De leerlingen hebben ’s middags een 
fiets nodig.  
 
Dankdag  
Woensdag 6 november is de dankdag voor gewas 
en arbeid. Het thema dit jaar is ‘Goed bericht!’ 
Het Bijbelgedeelte hierbij is 2 Koningen 7. 
Het gezinsdagboekje wordt vrijdag 1 november 
aan de oudste leerlingen meegegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolspot 
Schoolspot is een ICT-webwinkel voor 
medewerkers en ouders van kinderen in het 
(speciaal) basisonderwijs. Met veel korting (tot 
wel 90%) kunt u via schoolspot officiële software, 
clouddiensten, hardware en andere ICT-
gerelateerde producten bestellen. Een 
schoolspot-account aanmaken is gratis. 
Schoolspot checkt na aanmelding of uw kind 
inderdaad een leerling is van de opgegeven 
basisschool. Ga naar de website 
https://www.schoolspot.nl/ voor meer 
informatie.  
 
Psalmrooster 

Datum    Gr. 3-4    Gr. 5-8          A * 
7-10 136:36 73:14 77:7 

14-10 131:4a 105:4 115:2 

28-10          62:4a 105:5 111:6 

4-11   62:4ab 31:18        92:1 

 De genoemde data zijn de data waarop de psalm 
wordt overhoord.  
*Deze psalm kan worden aangeboden in de 
bovenbouw als er geen twee weken nodig zijn 
om een psalm te leren.  
 
Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 
2 oktober Herfstwandeling gr. 1/2 

3 oktober Logopedische screening gr. 2 

7 oktober Voorstelling gr. 1 t/m 4 

8 oktober Giga Molenlanden Sport 

16 oktober Giga Molenlanden gr. 1/2 

18 oktober Finale voorleeswedstrijd 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

28 oktober Informatieavond gr. 8 

30 oktober Schoonmaakavond 

31 oktober School op Seef gr. 5, 6 en 7 
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