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Over de Druppels… 

Dit is de eerste ‘Druppels’ van het nieuwe 

schooljaar. Deze gaat per mail naar alle 

ouders. Heeft u geen mail ontvangen, wilt u 

dat dan laten weten via het mailadres 

info@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl? 

Ook gaat deze ‘Druppels’, zoals gebruikelijk, 

eenmalig met alle oudste kinderen op papier 

mee naar huis. U ontvangt, zoals hierboven 

vermeld, de ‘Druppels’ standaard per mail. 

Wilt u desondanks graag het hele schooljaar 

een papieren ‘Druppels’ blijven ontvangen, 

wilt u dan het strookje op de achterkant op 

school in laten leveren? 

 

Zwangerschappen 

We hoorden goed nieuws van juf Rozendaal 

en van juf van Wijk: beide jufs zijn zwanger. 

Juf Rozendaal en haar man Jos verwachten 

hun baby in december en juf van Wijk en 

haar man Nick in februari. We wensen beide 

jufs een voorspoedige zwangerschap! 

 

Personeel 

Met ingang van dit cursusjaar is juf Stouten-

de Winter uit Sliedrecht onze nieuwe collega. 

Samen met juf Van Wijngaarden is zij 

werkzaam in groep 8b. Juf Hakkesteeg werkt 

op de woensdagen wisselend in groep 6 en 7.  

 

 

 

 

Juf Heijkoop en meester Boender (woensdag) 

werken in groep 8a. 

De IB- en RT-werkzaamheden worden door 

juf Heijkoop op woensdag en door juf 

Brandwijk op dinsdag t/m vrijdag verricht. 

 

30 jaar directeur 

Afgelopen donderdag was meester Boender 

30 jaar aan de school verbonden. We zijn 

dankbaar voor alles wat hij de afgelopen 30 

jaar voor de school heeft betekend.  

 

Oudervertelgesprekken 

Vorige week zijn de oudervertelgesprekken 

geweest. Als team zijn we benieuwd naar uw 

ervaringen. Deel die gerust met ons! 

Vanwege deze oudervertelgesprekken vervalt 

de gebruikelijke informatieavond. In plaats 

daarvan ontvangt u vandaag per mail de 

informatiebrief. Mocht u liever een papieren 

versie ontvangen, dan kunt u dat aangeven bij 

de leerkracht. 

 

Damtraining 

Maandag 19 september start onder leiding 

van de heer Veenstra en de heer Nederlof  de 

damtraining voor de pupillen. Dinsdagde 20e 

start onder leiding van de heer Van Wijk en 

de heer Veenstra de damtraining voor de 

welpen. 

 

 

 

 

 

 

 



De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 3 oktober. 

Schoolbibliotheek 

De schoolbibliotheek begint weer. Voor alle 

leerlingen is er vanaf donderdag 8 september 

elke donderdag tussen 13.00 en 13.15 uur in 

de gemeenschapsruimte de mogelijkheid om 

boeken te ruilen. De kosten zijn € 4,00 voor 

een heel jaar. De kleuters mogen 1 

prentenboek per week lenen en de kinderen 

van groep 3 t/m 8 mogen maximaal 2 boeken 

in bezit hebben. 

 

Overblijven 

Willen de ouders van de leerlingen die op 

vaste dagen overblijven het strookje op 

school in laten leveren, zodat bij ons bekend 

is welke dagen het betreft. Dank. 

 

Ouderbijdrage 

Tegelijk met deze ´Druppels´ ontvangt u een 

brief over de ouderbijdrage. 

 

Adreslijsten mee naar huis 

We krijgen meerdere verzoeken binnen om 

een lijst met daarop de namen, adressen en 

telefoonnummers van de leerlingen mee naar 

huis te geven, zodat u als ouders weet wie de 

klasgenoten van uw kind(eren) zijn en waar 

zij wonen. Heeft u er bezwaar tegen dat uw 

adres en telefoonnummer op deze lijst komen 

te staan, wilt u dat dan deze week doorgeven? 

 

Gym 

De gymtijden die voor de zomervakantie 

meegedeeld zijn, zijn niet allemaal correct. 

Hieronder vindt u de juiste tijden: 

  Maandag Donderdag 

Groep 3* 11.15-12.15u. 13.15-14.15u 

Groep 4** 11.15-12.00u. 14.30-15.15u. 

Groep 5 13.15-14.15u. 11.15-12.00u. 

Groep 6 10.30-11.15u. 10.30-11.15u. 

Groep 7 8.30-9.30u. 8.30-9.30u. 

Groep 8a 14.15-15.15u. 14.15-15.15u. 

Groep 8b 9.15.10.15u. 9.15-10.15u. 

*groep 3 gymt op woensdag en donderdag 

** groep 4 gymt op maandag en dinsdag 

 

Wijzigingen doorgeven 

Mochten er wijzigingen optreden in uw 

telefoonnummer of e-mailadres, dan horen we 

dat graag. Hartelijk dank. 

 

Hoofdluis 

Voorkom hoofdluis: Wilt u alstublieft de 

hoofden van uw kinderen goed controleren?  

 

Schoolgids en schoolkrant 

Als het goed is, bent u allen in het bezit van 

een schoolgids en schoolkrant. Als dat niet 

het geval is, laat dat dan even weten bij 

meester Boender of juf Brandwijk. 

 

Parkeren 

Wilt u alstublieft uw auto NIET voor de 

school parkeren? Graag het gedeelte tussen de 

Steeg en het Kerkepad vrijhouden. Er is altijd 

voldoende parkeerruimte bij ‘Boerenklaas.’ 

Agenda 

8 sept.  start boeken ruilen 

22 sept. School op Seef groep 1 t/m 4 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 

12 september 6:1a 105:10 

19 september 6:1 42:3a 

26 september 136:26 42:3 

3 oktober 131:4a 147:1a 

 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ja, wij blijven graag de ‘Druppels’ op papier ontvangen. 

 

Naam ouder(s): ______________________________ 

 

Naam oudste kind op school: ___________________, groep _______ 


