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Verjaardagen personeel 

 10 december: juf Houweling 

 

Splitsing groep 7 

Vanaf 4 januari zal groep 7 gesplitst worden. 

De betreffende leerlingen en hun ouders zijn 

hierover al geïnformeerd. Meester Kooij zal 

groep 7a voor zijn rekening nemen en juf De 

Jong zal vanaf dat moment in groep 7b 

werkzaam zijn. Haar werkzaamheden als 

onderwijsassistente op maandag en dinsdag 

zullen door een ‘nieuwe’ juf, juf W. Tukker-

Teeuw, worden overgenomen. We heten juf 

Tukker van harte welkom in ons team. 

 

Afscheid Floris van de Poll 

Floris van de Poll, leerling van groep 8, is in 

november verhuisd naar Oud-Alblas en gaat 

daar naar de Groen van Prinstererschool. We 

wensen hem op zijn nieuwe school een goede 

tijd toe. 

 

Decemberdamtoernooi 

Zoals in de vorige ‘Druppels’ al vermeld, 

wordt vanmiddag op school het 

decemberdamtoernooi gespeeld, waaraan 54 

leerlingen meedoen. U bent welkom om te 

komen kijken! 

 

Crea-middagen – oproep! 

Deze week hopen we weer de gebruikelijke 

crea-middagen te houden. Donderdag de 

groepen 3 en 4 en vrijdag de groepen 5 t/m 8. 

De ouders die zich opgegeven hebben om te 

helpen, krijgen deze week de nodige info. We 

zijn voor vrijdagmiddag nog op zoek naar 

oventjes en rode stenen bloempotten met een 

gat in de bodem. Wie helpt? 

 

Kerstvieringen en kerstvakantie 

De kinderen van groep 1 en 2 vieren op 

woensdagavond 16 december het Kerstfeest. 

De betreffende ouders ontvangen hiervoor 

een uitnodiging. 

De groepen 1 t/m 8 vieren het gezamenlijke 

Kerstfeest op vrijdag 18 december in de 

gemeenschapsruimte van school. 

Na de vieringen begint de kerstvakantie dus 

op vrijdag 18 december om 12.00 uur. Let op: 

dit geldt voor alle leerlingen! We wensen 

iedereen een fijne en goede vakantie. Op 

maandag 4 januari 2016 om 8.30 uur hopen 

we de leerlingen weer te verwelkomen. 

Op 18 december krijgen alle oudste leerlingen 

een schoolkrant mee. 

 

Sponsorloop  

De sponsorloop t.b.v. Help Vluchtelingen Nu 

heeft het prachtige bedrag opgebracht van € 

3729,-. De school heeft het bedrag aangevuld 

tot € 4000,- 

 

Schoenendoosactie 

Ook de schoenendoosactie is afgerond. Er 

zijn 54 dozen verstuurd. Jongens, meisjes en 

ouders: hartelijk dank voor het meedoen aan 

deze actie. 

 

Voorjaarsvakantie 2017 

In de vorige ‘Druppels’ stond het concept-

vakantierooster voor het volgende cursusjaar. 

Vanuit de regio hebben we te horen gekregen 



De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 4 januari. 

dat de voorjaarsvakantie een week later is, 

dus van 27 februari t/m 3 maart 2017. 

 

Molenwaarddamtoernooi 

Vorige week zijn  de voorronden voor het  

Molenwaarddamtoernooi gespeeld. Het 1e 

welpenteam en het 1e pupillenteam waren al 

zeker van een plaats in de finale. Ook het 2e 

welpenteam en het 2e en 3e pupillenteam 

hebben zich voor de finale geplaatst. Die 

finale wordt op zaterdag 23 januari in het 

Dorpshuis in Ottoland gespeeld.   

 

Afvalvrije school 

Woensdag 25 november heeft de start (onder 

luid getoeter van een vuilniswagen) 

plaatsgevonden van ‘CBS de Bron: afvalvrije 

school’. Op school proberen we met elkaar 

ons afval goed te scheiden. Plastic, metaal en 

drankenkartons (pmd) gaat in de oranje 

container en papier in de blauwe. De 

bedoeling is dat er in de grijze afvalcontainer 

steeds minder restafval komt te zitten. 

Vandaag krijgen de leerlingen de beloofde 

drinkbeker mee naar huis. 

 

Concert 16 september 2016 

Muziekvereniging OKK uit Streefkerk is van 

plan om met andere muziekverenigingen in 

Molenwaard op 17 september 2016 een 

Friends For Kika-benefietconcert in 

Streefkerk te organiseren. Gevraagd wordt 

om van elke basisschool in Molenwaard 2 

leerlingen uit de huidige groep 7 in een groot 

kinderkoor op te laten treden. Nadere 

informatie kunt u vinden op 

www.ffkmolenwaard.nl 

 

 

SOVA-regel 

De komende maand staat deze SOVA-regel 

centraal: ‘Wat voel ik? Wat voel jij? Ik voel 

het soms anders dan jij.’ 

 

Nieuwe foto’s op de site 

 Gastles kunstenaar groep 8 

 Sponsorloop 

 Pietengym 

 Afvalvrije school 

 Overhandiging sponsorgeld 

 

Agenda huidige maand 

Hieronder de agenda voor deze maand: 

 

 7 december: decemberdamtoernooi 

 10 december: crea-middag groep 3 en 4 

 11 december: crea-middag groep 5 t/m 8 

 16 december: kerstfeest groep 1 en 2 

 17 december: School op Seef gr. 1 t/m 4 

 18 december: kerstvieringen 

 21 december t/m 1 januari: kerstvakantie 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 

14 december Lofzang van 

Zacharias:5 

89:9 

4 januari Lofzang van 

Simeon:1a 

Lofzang van 

Simeon:2 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten.

 


