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Verjaardagen personeel 

 10 december: Juf Houweling (gr. 1/2a) 
 
Sinterklaas donderdag 5 december 
In de  groepen 1 t/m 4 vieren we ’s morgens 
Sinterklaas. De groepen 5 t/m 8 hebben ’s 
middags een surprise-middag. 
 
12 december: Tienminutengesprekken  
Aanstaande vrijdag krijgen de leerlingen hun 
rapport mee. Mocht u gebruik willen maken van 
het Tienminutengesprek op donderdag 12 
december, dan kunt u dat aangeven via de 
gespreksplanner in Parro. 
De gespreksplanner is vanaf 12.00 uur op vrijdag 
6 december geopend voor ouders met meerdere 
kinderen op school.  
Vanaf maandagmorgen 9 december 8.00 uur is 
de gespreksplanner geopend voor alle ouders. 
De planner wordt gesloten om 12.00 uur op 
dinsdag 10 december. 
Mocht u met juf Heijkoop of juf Brandwijk over 
de extra ondersteuning willen spreken, wilt u dan 
even bellen om een afspraak te maken? 
 
Taalcijfer groep 4 t/m 8  
Zoals bekend zijn we dit cursusjaar met de 
nieuwe taalmethode Taal Actief gestart. Bij de 
invoer van een nieuwe methode is er even tijd 
nodig oud en nieuw goed op elkaar aan te laten 
sluiten. Er zitten in een nieuwe methode altijd 
nieuwe onderdelen, die voor de leerlingen nog 
niet bekend zijn. Het is daarom op dit moment 
nog niet mogelijk om tot een goede becijfering te 
komen. Vandaar dat u bij de leerlingen van groep 
4 t/m 8 geen cijfer voor taal op het rapport ziet 
staan. 
 
 

Kerstviering 18 december  
Dit jaar willen we met alle leerlingen ’s avonds 
van 19.00u tot 20.00u Kerstfeest op school 
vieren. De kleuters en hun ouders worden 
uitgenodigd om voor de Kerstfeestviering om 
19.00u in de gemeenschapsruimte aanwezig te 
zijn.  De leerlingen van groep 3 t/m 8 worden om 
19.00u in hun eigen lokaal verwacht. Hierbij zijn 
hun ouders niet aanwezig. De ouders die in de 
gelegenheid zijn, worden om 20.00u op het 
schoolplein verwacht. De leerlingen zijn dan ook 
buiten en met elkaar zingen we enkele 
kerstliederen. Vriendelijk verzoeken wij de 
ouders die met de fiets komen hun fiets bij De 
Rank te zetten. (In het fietsenhok op school is 
geen plaats, want daar staan de fietsen van de 
leerlingen). 

 
Parro- beheer Privacy-voorkeuren 
Via Parro kunt u met een paar kliks doorgeven 
waar u wel en juist geen toestemming voor geeft.  
Dit kunt u doen via de volgende stappen: 

 Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 
 Tik op Privacy-voorkeuren. 
 Geef per kind aan wat de voorkeuren 

zijn, via de stipjes op het potloodje 
achter het kind.  

 Ook tijdens het schooljaar kunt u inzien 
wat u aan het begin heeft doorgeven.  

 
Kerstvakantie 
De Kerstvakantie begint vrijdag 20 december om 
12.00u. De leerlingen worden op maandag 6 
januari 2020 weer op school verwacht. Allemaal 
een fijne vakantie gewenst. 
  
 
 
 



De volgende Druppels verschijnt op 
woensdag 8 januari 2020. 
Een hartelijke groet van de leerkrachten 
 
 

Training weerbaarheid 
De heer E. van Grol, docent bewegingsonderwijs 
en weerbaarheidstrainer, zal na de Kerstvakantie 
in groep 6 zes keer een training verzorgen, 
waarin speciaal aandacht zal worden besteed aan 
de omgang met elkaar en de groepsdynamiek.  
 
Instroomgroep 
Na de Kerstvakantie start de instroomgroep. We 
zijn blij dat het is gelukt om met ingang van 6 
januari 2020 een nieuwe collega als 
onderwijsassistente te benoemen: juf Versteeg 
uit Sliedrecht. Zij zal samen met juf Korevaar de 
instroomgroep gaan doen. Juf Korevaar op 
maandag- en dinsdagmorgen en juf. Versteeg op 
woensdag- en vrijdagmorgen. Juf Rozendaal is 
vanaf de Kerstvakantie tot aan de zomervakantie 
elke maandag in groep 1/2b. 
 
Dammen 
Zaterdag 25 januari 2020 spelen het 1e team van 
de  pupillen en het 1e, 2e en 3e team van de 
welpen in de finale van het Molenlanden 
damtoernooi.  Deze finale wordt gespeeld in het 
Dorpshuis in Goudriaan. Uiteraard bent u 
hartelijk welkom om een kijkje te komen nemen.  
 
Ouderavond ‘Kinderen en emoties’’. 
Donderdagavond 6 februari 2020 zal er een 
ouderavond-informatieavond worden gehouden. 
Mevrouw Sijgje Grünbauer zal spreken over 
‘Kinderen en emoties’. 
 
Uitvoering Rembrandt 
De ‘Rembrandt-presentatie’ zal niet (zoals in de 
jaarplanning staat vermeld) in de week voor de 
voorjaarsvakantie zijn, maar op woensdag 27 mei 
2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkje in de groep 
We nodigen de ouders uit dit cursusjaar een keer 
een kijkje in de groep van hun kind te komen 
nemen. Van de groepsleerkracht ontvangt u 
hiervoor een uitnodiging. De invulling zal per 
groep verschillend zijn, omdat er een opzet 
wordt gekozen die bij de groep passend is.  
 
Gevonden voorwerpen 
Bij de ingang van groep 3 liggen nog ‘gevonden 
voorwerpen’. Graag deze week ophalen. In de 
Kerstvakantie wordt de krat weer leeggemaakt. 
 
Psalmrooster 

Datum    Gr. 3-4    Gr. 5-8          A * 
9-12 LvM:3 LvZ:1 LvM:2 

16-12 LvZ:5a 98:2a 89:9 

6-1 26:8a GdH:7 LvS:2 

13-1 26:8 GdH:3 52:5 

 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: 
3 december Decemberdamtoernooi 

5 december Sinterklaas 

6 december t/m 
10 december 

Parro Gespreksplanner 

10 december Adviesgesprekken gr. 8 

 Voorronde Welpen damtoernooi 

12 december Adviesgesprekken gr. 8 

 Tienminutengesprekken 

 Creamiddag gr. 3 en 4 

13 december Creamiddag gr. 5 t/m 8 

18 december Kerstviering op school 

Vrijdagmiddag 20 
december t/m 3 
januari  

Kerstvakantie 

  
 
 

 


