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Verjaardagen personeel 

 24 juni: juf G.I.M. Brandwijk 

 5 juli: juf Korevaar 

 15 juli: juf van Wijngaarden 

 21 juli: juf de Boon 

 22 augustus: meester Mak 

 

Stage 

Van 20 juni t/m 1 juli loopt Derk Stigter, oud-

leerling van onze school, stage bij ons op 

school. 

 

Schoonmaakavond – oproep! 

Woensdag 29 juni vindt de laatste 

schoonmaakavond van dit schooljaar plaats. 

Op deze avond willen we ook graag ‘de 

hoogte in’ (hoge ramen in groep 1-3 zemen, 

balken in gemeenschapsruimte schoonmaken, 

gordijnen uitkloppen, etc.) We zijn op zoek 

naar een paar vaders die ons hierbij willen 

helpen. U kunt zich opgeven via de mail: 

info@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl 

 

Afscheidsavond en –middag groep 8 

Op dinsdagavond 5 juli zal de afscheidsavond 

van groep 8 plaatsvinden. De ouders van de 

schoolverlaters worden hier nog voor 

uitgenodigd. We hopen op een leuke en goede 

avond. 

De woensdag daarna gaan de leerkrachten 

met de leerlingen van groep 8 ’s middags nog 

iets leuks doen… In verband daarmee zijn 

alle leerlingen deze dag, woensdag 6 juli 

dus, om 11.30 uur uit. 

 

 

 

Laatste schooldag, zomervakantie 

Donderdag 7 juli is voor alle leerlingen de 

laatste schoolochtend. Om 12.00 uur begint 

voor alle leerlingen de vakantie. In 

tegenstelling tot eerdere jaren krijgen de 

kinderen hun rapport al een week eerder mee, 

op vrijdag 1 juli. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dag 

(donderdag 7 juli) een stevige tas meeneemt? 

Alle oudste leerlingen krijgen op deze dag 

een schoolgids en een schoolkrant mee naar 

huis. 

De zomervakantie duurt, zoals gebruikelijk, 6 

weken. Op maandag 22 augustus worden alle 

leerlingen om 8.30 uur weer op school 

verwacht. 

 

Bijzonder bezoek 

In de laatste schoolweek is Gian Marco (het 

neefje van Suzanne Labee) op bezoek in 

groep 1/2a. 

 

Formatie 

Voor het komende schooljaar zal de formatie 

vrijwel gelijk zijn aan die van het huidige 

schooljaar. 

 

Dammen 

Voor zowel de welpen als de pupillen is de 

damtraining gestopt. We zeggen onze 

damtrainers,  de heren Veenstra, van Wijk en 

Nederlof hartelijk dank voor de damtraining 

die zij hebben gegeven. We feliciteren de 

damteams van de pupillen en de welpen met 

de schitterende resultaten die zij in de finale 

hebben behaald. 

 



Dit was de laatste ‘Druppels’ van dit 

schooljaar. De volgende verschijnt in 

augustus. 

Hartelijk dank… 

…aan alle ouders die geholpen hebben bij de 

Koningsspelen en op de sportdag! Geweldig 

dat we elk jaar zoveel hulp krijgen. 

…aan de leerlingen die geholpen hebben bij 

de voorbereiding van de 4 mei-herdenking. 

 

EHBO-wedstrijd 

Op 17 mei werd op onze school de regionale 

EHBO-wedstrijd  gespeeld. De Groen van 

Prinstererschool uit Oud-Alblas heeft dit jaar 

de wisselbeker gewonnen. 

 

Vakantierooster 2016-2017 

Hieronder vindt u het definitieve 

vakantierooster voor het komende schooljaar. 

Herfstvakantie  17 t/m 21 okt. 2016  

Kerstvakantie  26 dec.’16 t/m 6 jan.‘17  

Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 3 mrt. 2017  

Paasvakantie  14 t/m 17 april 2017  

Meivakantie  27 april t/m 5 mei 2017 

Hemelvaart  25 en 26 mei 2017 

Pinkstervakantie 5 t/m 9 juni 2017  

Zomervakantie 7 juli t/m 18 aug. 2017 

Vrije middagen: 

- 23 december (vrijdagmiddag voor de 

kerstvakantie) 

- 6 juli (donderdagmiddag voor de 

zomervakantie) 

 
Zomerlezen met de VakantieBieb!  
Door te lezen in de zomervakantie houden 

kinderen hun leesniveau op peil. Blijven 

lezen in de zomervakantie is daarom 

belangrijk en dat kan heel goed met de 

VakantieBieb-app van de bibliotheek. In de 

app staat een ruime selectie van digitale 

kinderboeken (e-books). Voor ieder kind 

vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook 

voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het 

enige dat u hoeft te doen, is de app op uw 

tablet of smartphone te zetten en de e‐books 

te downloaden. Eenmaal gedownload kunt u 

de boeken offline lezen. Laat de zomer maar 

komen! De nieuwste versie van de 

VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus 

beschikbaar in de App Store of Google Play 

Store. Kijk voor meer informatie op 

www.vakantiebieb.nl 

 

Nieuwe foto’s op de site 

 Modeshow groep 1/2a en b 

 Schoolvoetbaltoernooi 

 EHBO-wedstrijd 

 Dammen 

 Iedereen is mooi – groep 1/2a 

 

Agenda huidige maand 

Hieronder de agenda voor deze maand: 

 30 mei t/m 10 juni: Cito-toetsen 

 8 juni: schoolreis groep 3 t/m 7 

(groep 1, 2 en 8 zijn vrij) 

 9 juni: vergadering medezeggenschaps- 

raad 

 10 juni: schoolreis groep 1/2 

 13-17 juni: leestoetsen AVI en DMT 

 16 juni: gastles HALT  in groep 8 over 

‘veiligheid online’ 

 16 juni: School op Seef groep 1 t/m 4 

 21 juni: kennismakingsmiddag nieuwe juf 

groep 1 t/m 4 

 27 juni: ledenvergadering 

schoolvereniging 

 28 juni: School op Seef groep 8 

 29 juni: schoonmaakavond – 19.00 uur 

 1 juli: rapport 3 mee 

 7 juli 12.00 uur: start zomervakantie 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 

13 juni 105:5ab 30:2 

20 juni 105:5 36:2 

27 juni 105:5a 119:69 

4 juli n.n.b. n.n.b. 

 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten.

 


