
 

 

   

‘Druppels’ 

   
 

  nummer 8, april 

  Schooljaar 2016-2017 

  www.cbsdebronmolenaarsgraaf.nl 

 

 

Geboren 

Op 12 maart hebben juf van Wijk en haar 

man Nick een dochter gekregen. Ze heet 

Marline. Alles gaat goed met Marline, met de 

juf en ook met papa. We wensen het gezin 

veel geluk toe! 

 

Nieuwe leerling 

Groep 6 heeft er een leerling bij: Thomas 

Oustadakis. Hij woont tijdelijk bij de familie 

Verhoef aan de Brandwijksedijk. Thomas, 

van harte welkom. We wensen je een fijne 

tijd toe! 

 

Update Jian 

Jian is een aantal weken thuis geweest. Hij 

heeft daar erg van genoten. Vorige week heeft 

hij zijn vierde kuur gekregen. Hij vindt het 

heel fijn om via KlasseContact een beeld- en 

geluidsverbinding met de klas te hebben. 

 

Stagiaires 

Deze en volgende week  zijn er weer 

stagiaires op school: juf Meijwaard loopt 

stage in groep 4 en juf Kreukniet in groep 8b. 

 

Werkweek meester van Genderen 

Meester van Genderen (LIO-stagiair in groep 

5) is deze week van dinsdag t/m vrijdag 

afwezig i.v.m. een werkweek van de PABO. 

Juf de Boon en juf Schep staan voor de klas. 

 

Dammen 

Zaterdag 8 april spelen de twee pupillenteams 

en de twee welpenteams in Kapelle in de 

halve finale van Nederland. Wanneer de 

teams in deze ronde bij de eerste drie 

eindigen, plaatsen ze zich daarmee voor de 

finale van Nederland.  

 

Excursies 

Zowel groep 3 alsook groep 4 gaan op 

excursie. Groep 4 brengt op 6 april een 

bezoek aan het Streeknatuurcentrum van de 

Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard in 

Papendrecht in het kader van een 

slootexcursie. Bij voorbaat al dank aan de 

ouders die deze morgen willen rijden en ter 

plaatse een groep kinderen gaan begeleiden. 

Groep 3 is op 25 april van harte welkom bij 

familie Houweling, Graafdijk-West 50. 

We hopen met de kinderen op een leuke 

excursie. 

 

Paasvoorstelling groep 1 en 2 

Op 11 april krijgen de leerlingen van groep 1 

en 2 een voorstelling te zien van schrijfster 

Willemijn de Weerd, onder het thema ‘Hij 

leeft’. 

 

Koningsspelen en Koningsdag 

De datum van de Koningsspelen is gewijzigd. 

We houden deze ochtend, in samenwerking 

met de Oranjevereniging, op woensdag 26 

april. ’s Morgens om 9.00 uur worden de 

kinderen bij de tent aan de Polderweg-Oost  

verwacht. Direct na het ontbijt zijn de 

spelletjes. De spelletjes duren tot 11.00 uur. 

Wilt u de kinderen dan op komen halen? U 

kunt zich nu al aanmelden om deze ochtend te 

helpen (via de mail of bij de leerkracht). 

Op Koningsdag, 27 april, is om 10.00 uur de 

aubade bij de tent. Na de aubade zijn de 

leerlingen vrij. 



De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 8 mei. 

 

4 mei-herdenking 

Op 4 mei is er weer een 

herdenkingsbijeenkomst in de kerk in 

Molenaarsgraaf, gevolgd door een 

kranslegging op de naastgelegen 

begraafplaats. 

 

Wie zingt mee? 

Als school willen we een klein koortje van 

kinderen uit groep 5 t/m 8 oprichten dat 

enkele liederen zal zingen tijdens de 4 mei-

herdenking in de kerk in Molenaarsgraaf en 

tijdens de onthulling van het monument naast 

‘Boerenklaas’ op zaterdag 20 mei (in de 

ochtend). Het zou leuk zijn als er veel 

kinderen meezingen. Opgeven kan bij de juf 

of meester. 

 

Sportdag 
Hij komt er weer aan: de jaarlijkse sportdag. 

Let op: de datum is gewijzigd: het is 11 mei 

geworden. Elk jaar worden we op de sportdag 

geholpen door ouders. Mogen we ook dit jaar 

weer op uw hulp rekenen? Zowel de kleuters 

op school als de groepen 3 t/m 8 op het 

VVAC-terrein kunnen veel helpende handen 

gebruiken. U kunt dat doorgeven aan de 

leerkrachten. 

De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn ’s 

middags vrij. 

 

Groepsindeling volgend schooljaar 

De groepsindeling voor het nieuwe schooljaar 

zal voor het overgrote deel dezelfde zijn als 

die van het huidige schooljaar.    

 

Opbrengst wandelen voor water 

De opbrengst van deze wandelactie van 24 

maart j.l. is € 2582,22. De schoolvereniging 

verdubbelt dat bedrag, zodat er uiteindelijk    

€ 5000,- aan de stichting ZOA kan worden 

gegeven. Dank aan alle wandelaars en alle 

sponsors. 

 

Terugblik 10 minutengesprekken 

We kijken wederom terug op een goede 

middag en avond. Er zijn veel goede 

gesprekken geweest. 

 

Agenda huidige maand 

 3-7 apr. schoolarts groep 2 en 7 

 4 april schoonmaakavond – 19.00 uur 

 5&12 apr. schoolvoetbal jongens 

 6 april excursie groep 4 

 6 april verkeersexamen gr. 7 

 6 april schoolvoetbal meisjes 

 7 april EHBO-examen groep 8 

 11 april voorstelling groep 1/2 

 12 april Paasviering 

 13 april dodehoekles gr. 7 en 8 

 14-17 apr. Paasvakantie 

 18-19 apr. IEP-toets gr. 8 

 20 april School op Seef gr. 5/6 

 25 april excursie groep 3 

 

Psalmrooster 
De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Gr. 3-5 Gr. 6-8 

10 april 31:11 31:4 

18 april 9:11a 30:3 

24 april 9:11 105:22a 

8 mei 133:3 105:22 

 

De genoemde data zijn de data waarop de 

betreffende psalm overhoord wordt. 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten.

 


