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Verjaardagen personeel 

 2 november: Juf Heijkoop 
 
Geboortebericht 
Juf Rozendaal en haar man hebben een dochter 
gekregen, haar naam is Féline. Manuel en 
Jennifer zijn erg trots op hun zusje!  
 
Vervanging groep 5 
Juf Jongkind-de Vries gaat na de herfstvakantie 
met zwangerschapsverlof. In het Kontakt heeft 
een advertentie gestaan. Dit heeft helaas niet het 
gewenste resultaat opgeleverd. Op dit moment is 
nog niet bekend wie het zwangerschapsverlof in 
groep 5 zal gaan invullen. 
 
Terugblik oudervertelgesprekken 
Wat fijn dat we elkaar aan het begin van dit 
schooljaar weer op school konden spreken. We 
zijn blij dat dit weer mogelijk was.  
 
Zien! en monitoring sociale veiligheid  
De leerkrachten vullen deze maand de 
signaleringslijst ‘Zien!’ in. Daarnaast vullen de 
leerlingen van groep 5 t/m 8 de vragenlijst 
‘Sociale veiligheid’ in. 
 
Huisbezoeken 
Dit cursusjaar zullen de leerkrachten vanwege de 
corona-maatregelen geen ouderbezoeken 
afleggen. In plaats daarvan wordt u in de 
gelegenheid gesteld om op afspraak op school 
een gesprek met de leerkracht te hebben. Deze 
gesprekken zullen plaatsvinden tussen de 
herfstvakantie en de kerstvakantie.  
De 10 minutenavond in november vervalt.  
 
Hierover ontvangt u nader bericht, zodat u zich 
hiervoor via Parro weer kunt inschrijven. 

Dag van de leraar 
Maandag 5 oktober is de dag van de leraar. Net 
zoals in vorige jaren besteedt ook nu het bestuur 
van onze school hier aandacht aan. 
 
Stagiaires 
Deze periode is juf Vlot (4e jaars) op donderdag 
en vrijdag aanwezig in groep 2.  Christina Boele 
(oud-leerling) loopt van 12 t/m 16 oktober stage  
bij onze onderwijsassistentes.  
 
Kinderboekenmaand 
De maand oktober is de Kinderboekenmaand 
met als thema ‘En toen’. De leerlingen zijn 
inmiddels bezig met de voorrondes van de 
voorleeswedstrijd in de klas.  

Op vrijdag 16 oktober wordt de finale  van de 
voorleeswedstrijd gehouden. Op de finaledag 
wordt er in alle groepen een workshop gegeven 
door mevrouw Linda Bikker (illustrator van 
kinderboeken). 
In alle groepen wordt in deze periode extra 
aandacht aan (het belang van) lezen besteed. 
 
Voortgezet onderwijs  groep 8  
Op 26 oktober wordt er een informatieavond 
voor de ouders van de groep 8-leerlingen 
georganiseerd. Betreffende ouders ontvangen 
nadere informatie over aanvangstijd en invulling 
van de avond. In oktober en november volgt 
nadere informatie in verband met het traject van 
schoolkeuze van diverse VO-scholen. 
 
Bibliotheek 
Vanaf donderdag 29 oktober kunnen alle 
leerlingen weer boeken lenen, 13.05 tot 13.15 
uur. Boeken lenen is gratis. 
U kunt als ouder helaas niet mee naar binnen 
komen. Daarom is het fijn als we weten welke 



De volgende Druppels verschijnt op 
woensdag 4 november   
Een hartelijke groet van de leerkrachten 
 
 

leerlingen uit groep 1 t/m 3 een boek willen 
lenen. De eerste keren proberen we erop te 
letten, dat er een boek geleend en/of ingeleverd 
wordt.  Daarna kunnen de kinderen dit wel zelf.  
Willen de ouders van deze leerlingen via een 
berichtje in Parro (of via de mail) aan de 
leerkracht doorgeven of er gebruik wordt 
gemaakt van de bibliotheek? 
Voor leerlingen uit groep 4 t/m 8 is dit niet nodig. 
Boeken mogen alleen mee naar huis in een tas. 
Zorgt u ervoor dat uw kind een tas bij zich 
heeft waar een (groot) prentenboek in past? 
We vinden het fijn dat de moeder van Lisanne en 
de moeder van Niels en Eline ons weer 
behulpzaam willen zijn. 

 
School op Seef 
Donderdag 29 oktober is er SOS voor de groepen 
5, 6 en 7.  De leerlingen hebben ’s middags een 
fiets nodig.  
 
Dankdag  
Woensdag 4 november is de dankdag voor gewas 
en arbeid. Het thema dit jaar is ‘Dank God in 
alles! Het Bijbelgedeelte hierbij is:  
Handelingen 27: 14-44 
Het gezinsdagboekje wordt vrijdag 30 oktober 
aan de oudste leerlingen meegegeven. 
 
Hoofdluis 
Er is helaas weer hoofdluis geconstateerd. Zoals 
we vorig jaar hebben gemeld, is er toen contact 
met de schoolverpleegkundige van de 
schoolartsendienst geweest. Het advies was en is 
nog steeds: controleer de kinderen regelmatig op 
hoofdluis en wanneer het onverhoopt wordt 
ontdekt: kammen, kammen, kammen en dat 
gedurende 10 dagen. Hier ligt voor ons allen als 
ouders een belangrijke verantwoordelijkheid, nl. 
om het hoofd van de eigen kinderen constant te 
controleren! 
Behandelen 
De beste aanpak is om het haar twee weken lang 
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. 

 

Ventilatie  
In het kader van goede ventilatie en 
luchtcirculatie in de school heeft een extern 
bureau een onderzoek verricht. We verwachten 
het resultaat snel binnen te hebben en zullen 
geadviseerde  aanpassingen aanbrengen.  
 
Gymopleiding juf Mijnster en juf Den Ouden 
Beide collega’s zijn dit jaar met de gymopleiding 
gestart. Een intensieve opleiding, waarbij door 
hen op verschillende momenten dit jaar 
gymlessen gegeven moeten worden.    
 
Parro (beheer privacy-voorkeuren)  
U hebt uw privacy-voorkeuren een keer aan ons 
doorgegeven. Het verzenden van foto’s via de 
beveiligde omgeving van Parro valt onder social 
media. Dat is op dit moment het enige social 
media account van de school. Wilt u uw 
voorkeuren in Parro controleren en eventueel 
aanpassen? Dank u wel 
 
Psalmrooster 

Datum    Gr. 3-4    Gr. 5-8          A * 
5-10 121:4 147:1 56:6 

12-10 75:1a 99:2a 63:5 

26-10 75:4a 95:4a 1:1 

2-11 75:4 95:4 95:4 

9-11 6:9a 32:5a 79:4 

 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 oktober Excursie Slot Loevestein gr. 0/1 

16 oktober Excursie Slot Loevestein gr. 2 

  

16 oktober Finale voorleeswedstrijd 

19 t/m 23 
oktober 

Herfstvakantie 

26 oktober Informatieavond gr. 8 

27 oktober en  
3 november 

Workshop groep 5 (GIGA 
molenlanden) 

28 oktober Gym (GIGA molenlanden) 

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

30 oktober Dankdagboekjes mee 

 


