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Verjaardagen personeel 

 9 november: Juf M. den Ouden 

 15 november: Juf Rozendaal 
 
Zwangerschap juf Bouma-Verwijs 
Juf Bouma-Verwijs en haar man verwachten in de 
derde week van april hun tweede kindje. We 
feliciteren de juf en haar man van harte en hopen 
dat de zwangerschapsperiode goed zal verlopen. 
Op dit moment is nog niet bekend wie haar gaat 
vervangen.  
 
Vervanging groep 5 
Juf Jongkind-de Vries is vanaf de herfstvakantie 
met zwangerschapsverlof.  Juf Brandwijk 
vervangt haar op de maandag en dinsdag. En 
meester Kooij zal in deze periode ook op de 
woensdag in zijn eigen groep zijn. Dat betekent 
dat de gymlessen op de woensdag door de eigen 
groepsleerkracht, door juf den Ouden of juf 
Mijnster worden verzorgd. 
 
Personeel 
Juf Heijkoop is weer aan het werk deze week. Juf 
de Bruijn hoopt maandag weer te komen. Juf de 
Boon zit in quarantaine vanwege een besmetting 
in het gezin.  
 
Beslisboom 
In de bijlage zit een beslisboom. Hiermee kunt u 
beoordelen of uw kind wel of niet naar school 
mag.  
 
Drempelonderzoek in groep 8 
In de maand november vindt in groep 8 het 
Drempelonderzoek plaats. De uitslag hiervan is 
één van de gegevens die worden gebruikt bij de 
schoolkeuze voor de leerlingen van groep 8. 
 

Corona 
Alle activiteiten en data in de Nieuwsbrief  zijn 
onder voorbehoud. In de maand november 
vervallen de volgende activiteiten:  
 

- Bibliotheek 
- Damtraining 
- December damtoernooi 
- School op Seef 

 
Ventilatie 
We hebben door een deskundig bedrijf een 
ventilatie-inspectie laten verrichten. Als 
belangrijkste conclusie komt daaruit, dat er in 
enkele ruimtes meer ventilatieramen moeten 
worden aangebracht om ook in de wintertijd 
voldoende ventilatiecapaciteit te hebben. In de 
herfstvakantie is daarmee al een begin gemaakt. 
Daarnaast wordt er ook onderzocht of er 
mechanische ventilatie in de school kan worden 
gerealiseerd. Het zal door de open ramen 
beduidend frisser zijn in de lokalen. Uw kind mag 
gerust een extra vest mee naar school nemen.  
 
Stagiaires 
Van 2 t/m 13 november lopen juf Van Vugt 
(groep 4), juf Van Essen (groep 0/1b) en meester 
Hakkesteeg (groep 6) stage bij ons op school.  
  
‘Goed gezien-goed bekeken’ 
In de week van 9 t/m 13 november worden de 
tekeningen die de leerlingen hebben gemaakt, 
ingeleverd. De jury zal de ingeleverde 
werkstukken van de leerlingen van de 
deelnemende scholen beoordelen.  
 
Week van de mediawijsheid 
In de week van 9 tot 13 november hopen we hier 
in alle klassen aandacht aan te schenken.  



De volgende Druppels verschijnt op 
woensdag 2 december.   
Een hartelijke groet van de leerkrachten 
 
 

Sinterklaasviering op vrijdag 4 december  
In groep 5 t/m 8 wordt er dit jaar helaas géén 
sinterklaas gevierd. Doordat er steeds kinderen 
in quarantaine zitten, kunnen we het feest voor 
de bovenbouw niet goed organiseren.  
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 verzorgt de 
school op vrijdagmorgen 4 december een 
presentje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psalmrooster 
Datum Gr. 3-4 Gr. 5-8 A * 
9-11 6:9a 32:5a 79:4 

16-11 6:9ab 32:5 126:1 

23-11 6:9 119:69a 102:12 

30-11 LvM:1a 119:69 85:1 

7-12 LvM:1 LvZ:1a 113:2 

 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: 
4,25 november Gymles Giga Molenlanden (kleuters) 

16-20 november Drempelonderzoek gr. 8 

17 november Sportkennismaking Giga Molenlanden 
(gr. 3 t/m 8) 

2 december Gymles Giga Molenlanden (Gr. 3 t/m 
8) 

4 december Sinterklaas 
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