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Verjaardagen personeel 

 21 januari: Juf van Vianen (gr. 4) 

 29 januari: Meester Kooij (Gr. 5) 
 
Start van het nieuwe jaar 
Aan het begin van 2020 willen we u allemaal een 
goed jaar wensen, ga met God.  
We hebben genoten van de kerstviering op het 
plein, bedankt voor uw komst!   
 
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.  
 
Terugblik op 10 minuten gesprekken 
We stelden het op prijs om over de 
ontwikkelingen van de leerlingen te spreken. 
Wanneer de planning van de gesprekken via 
Parro niet goed is verlopen, zouden we dat graag 
van u horen. 
 
Citotoetsen 
In de maand januari worden de (Cito) toetsen 
afgenomen. 
 
School op Seef 
Donderdag 16 januari is er SOS voor gr. 5 en 6.  
De leerlingen hebben dan ’s middags een fiets 
nodig.  
 
Schoonmaakavond 
22 januari 2020 is er weer schoonmaakavond.  
 
Tafeltennis 
De leerlingen van groep 5 t/m 8 die mee willen 
doen aan de tafeltenniscompetitie kunnen zich 
bij meester Kooij of meester Boender opgeven. 

Hek sluiten 
Vriendelijk verzoeken wij u het schoolhek na 
8.25u en 13.10u gesloten te houden i.v.m. de  
veiligheid van onze leerlingen. Bij voorbaat 
hartelijk dank voor uw medewerking.    

 
Gips-project op 23 januari in groep 7 
Het gips-project staat voor Gehandicapten 
Informatieplatform op Scholen. Het is een 
voorlichtingsproject gericht op de hoogste 
groepen van het basisonderwijs. Het gaat er om 
kinderen vertrouwd te maken met het begrip 
handicap. Mensen met een beperking komen op 
donderdag 23 januari in groep 7 met de 
leerlingen over hun beperking spreken. Er 
worden ook enkele activiteiten gezamenlijk 
gedaan. Op deze manier zien we op welke 
manier mensen met hun beperking omgaan.  
 
Dammen 
Zaterdag 25 januari 2020 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 
ongeveer 14.15u is de prijsuitreiking. Natuurlijk 
bent u hartelijk welkom om te komen kijken. 
 
Stagiaires  
In de periode van 27 januari t/m 7 februari zijn 
de stagiaires weer op school. Juf Kaai en juf De 
Jong in groep 3; juf Den Uijl en meester Van 
Haarlem in groep 1/2a. 
 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
D.V. maandag 3 februari 2020 bent u van harte 
welkom om van 15.30 tot 16.30 nieuwe 
leerlingen (drie jaar en ouder) op onze school in 
te schrijven. 



De volgende Druppels verschijnt op 
woensdag 5 februari 2020. 
Een hartelijke groet van de leerkrachten.  
 
 

Hoofdluis 
Met enige regelmaat merken en zien we dat een 
leerling hoofdluis heeft. We spreken er dan met 
de ouders over. Om actueel geïnformeerd te zijn, 
hebben we opnieuw contact met de 
schoolverpleegkundige van de Rivas gezocht. Het 
advies was en is nog steeds: controleer de 
kinderen regelmatig op hoofdluis en wanneer het 
onverhoopt wordt ontdekt is de beste aanpak 
om het haar twee weken elke dag goed door te 
kammen met een fijntandige kam.  
Het duurt 10 dagen voor een eitje van een 
hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te 
verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de 
luizenkam achter. Als u twee weken elke dag 
kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Psalmrooster 
Datum    Gr. 3-4    Gr. 5-8          A * 
13-1 26:8 GdH:3 52:5 

20-1 135:3a 84:6a 45:7 

27-1 135:3 84:6 17:3 

3-2 75:1a 93:3 73:14 

10-2 75:1 146:5 75:4 

 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: 
8 januari Gym voor de kleuters (GIGA Molenlanden) 

16 januari SOS groep 5/6 

22 januari Opa- en oma gym (GIGA Molenlanden) 
Schoonmaakavond 

23 januari Gips-project (gr. 7) 

25 januari Dammen 

28 januari Griendencollege in Sliedrecht (gr. 8) 

29 januari Techniekles op ’t Gilde (gr. 8) 

3 februari Inschrijven nieuwe leerlingen 

5 februari Gym 3 t/m 8 GIGA Molenlanden 

6 februari Ouderavond ‘Kinderen en emoties’. 

  
 
 

 


