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Verjaardagen personeel 

 10 december: juf Houweling 

 

Geboren 

Afgelopen vrijdag, 2 december, is bij juf 

Rozendaal en haar man Jos een gezonde 

dochter geboren. Ze heeft de naam Jennifer 

gekregen. Een zusje voor Manuel dus. We 

feliciteren hen van harte! 

 

Vacature onderwijsassistente 
Het proces om een onderwijsassistente te 

werven, is gestart. De verwachting is dat de 

procedure voor de kerstvakantie afgerond zal 

zijn. 

 

Crea-middagen 

Voor de leerlingen van groep 3 en 4 

organiseren we op donderdagmiddag 15 

december een crea-middag en op 

vrijdagmiddag 16 december voor groep 5 t/m 

8. Net als vorige jaren mogen de leerlingen 

zelf kiezen wat ze doen.  

De middag kan alleen slagen als er weer 

ouders zijn die willen helpen. Wilt u zich via 

uw kind of via de mail opgeven? Groep 3-4: 

c.molenaar@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl  

groep 5-8: info@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl. 

Het zou fijn zijn als u op de crea-middag om 

13.00 uur op school kunt zijn. Dan kunt u 

kijken bij welke activiteit u bent ingedeeld en 

wat er van u wordt verwacht. 

 

School op Seef 

Onze school heeft weer voor drie jaar het 

School op Seef-label toegekend gekregen.  

 

Kerstvieringen en kerstvakantie 

De kinderen van groep 1 en 2 vieren op 

woensdagavond 21 december het Kerstfeest. 

De betreffende ouders ontvangen hiervoor 

een uitnodiging. 

Op vrijdag 23 december vieren de andere 

groepen kerstfeest. 

Na de vieringen begint de kerstvakantie dus 

op vrijdag 23 december om 12.00 uur. Let op: 

dit geldt voor alle leerlingen! We wensen 

iedereen een fijne en goede vakantie. Op 

maandag 9 januari 2017 om 8.30 uur hopen 

we de leerlingen weer te verwelkomen. 

Op 23 december krijgen alle oudste leerlingen 

een schoolkrant mee. 

 

Schooldammen 

Vorige week zijn  de voorronden voor het  

Molenwaarddamtoernooi gespeeld. Het 1e en 

2e team van de welpen en het 1e team van de 

pupillen waren al zeker van een plaats in de 

finale. Ook het tweede team van de pupillen 

heeft zich voor de finale geplaatst. De finale 

wordt op zaterdag 14 januari in het Dorpshuis 

in Ottoland gespeeld.   

 

Schoenendoosactie ‘Schoenmaatje’ 

Ook dit jaar zijn er weer schoenendozen naar 

het buitenland gestuurd, nl. 62. Ouders en 

leerlingen heel hartelijk bedankt. 
 

Luizen 

In verschillende groepen op school is weer 

hoofdluis geconstateerd. Heel vervelend! Wilt 

u de hoofden van de kinderen alstublieft 

steeds weer goed controleren! De beste 



De volgende ‘Druppels’ verschijnt op 

maandag 9 januari. 

remedie is: kammen, kammen en nog eens 

kammen.  

 

Schoolspot 

We willen u wijzen op de mogelijkheid om 

via schoolspot.nl met (hoge) kortingen ICT-

producten (software/hardware/cursussen/ 

clouddiensten) te bestellen. 

 

Agenda 

8 december School op Seef groep 1 t/m 4 

15 december crea-middag groep 3 en 4 

16 december crea-middag groep 5 t/m 8 

21 december kerstfeest groep 1 en 2 

23 december kerstvieringen 

23 december t/m 6 januari: kerstvakantie 

23 feb. 2017 ouderavond 

 

 

Psalmrooster 

De komende maand is het als volgt: 

 

Datum Groep 3-5  Groep 6-8 

12 

december 

Lofzang 

van 

Zacharias:5 

 Lofzang van 

Zacharias:1a 

19 

december 

136:3  Lofzang van 

Zacharias:1 

9 januari 26:8a  Gebed des 

Heeren:7a 

 

 

 

 

 

 

Een hartelijke groet van de leerkrachten. 

 


