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Verjaardagen personeel 

 23 september: Juf Stouten 
 
Welkom collega & leerlingen 
We heten de juffrouw van groep 5, Marianne 
Jongkind en de onderstaande leerlingen van 
harte welkom op onze school: Sam (gr. 3) en Noa 
(gr. 2a) van der Wal, Hanna (gr. 8), Rachel (gr. 6) 
en Mirjam (gr. 4) Kleinbloesem en Mearah Both 
(gr. 7). We hopen dat jullie een fijne tijd bij ons 
op school hebben!  
 
Afscheid 
André Houweling heeft afscheid genomen en 
gaat dit jaar naar het SBO in Bleskensgraaf.  
 
Jian van der Spek 
We zijn blij en dankbaar dat Jian regelmatig weer 
op school is. Soms is hij nog afwezig in verband 
met behandelingen.  
 
Zwangerschap Juf Schep 
We hoorden goed nieuws van Juf Schep. Ze is 
zwanger en de juf en haar man verwachten hun 
baby eind februari. We wensen de juf een goede 
zwangerschap toe. Rond de kerstvakantie zal 
haar zwangerschapsverlof in gaan. Meer 
informatie volgt hier nog over.  
 
School op Seef 
Donderdag 21 september is er School op Seef 
voor groep 1 t/m 4.  De kinderen van groep 3 en 
4 hebben in de middag een fiets nodig.  
 
 
 

Start typecursus 
Maandag 4 september start de typecursus voor 
de leerlingen die zich hiervoor hebben 
opgegeven.  
 
Schoolbibliotheek 
De schoolbibliotheek begint weer. Voor alle 
leerlingen is er vanaf donderdag 7 september 
elke donderdag tussen 13.00 en 13.15 uur de 
mogelijkheid om boeken te ruilen in de 
gemeenschapsruimte. (de leerlingen die een 
boek ruilen mogen dan om 13.00u naar binnen 
komen) 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. 
 

Rectificatie schoolgids 

 Op 4 en 11 april zal het schoolvoetbal zijn 
voor de jongens en op 5 april voor de 
meisjes.   

 De schoonmaakavond is 18 april.  

 De gymtijden voor groep 6 zijn 
maandagmorgen en dinsdagmorgen.  

  
Voorkom hoofdluis 
Ons vriendelijk verzoek is of u deze week uw 
(schoolgaande) kinderen wilt controleren op 
hoofdluis.  
 
Terugblik oudervertelgesprekken 
We kijken met een goed gevoel terug op de 
oudervertelgesprekken. Fijn om aan het begin 
van het jaar op deze manier met elkaar in 
gesprek te zijn over uw kind!  



De volgende Druppels verschijnt op maandag 
2 oktober. 

Informatie Wasko (in aanvulling op de 
schoolgids) 
Wasko 

 Buitenschoolse opvang (BSO): 
Kinderen kunnen voor, tussen en na 
schooltijd terecht in de buitenschoolse 
opvang van Wasko. Op BSO-locatie de 
Boerderij in Bleskensgraaf werkt Wasko 
met een uitdagend en afwisselend 
aanbod vanuit Doenkids. Een activitheek 
met activiteiten op het gebied van sport, 
spel, creatief, techniek, natuur, muziek 
en koken. 

 Vakantieopvang, studiedagen en 
planningsdagen 
Heeft u behoefte aan extra opvang in de 
vakantie, op studiedagen of 
planningsdagen? Wasko biedt 
vakantieopvang op verschillende locaties 
in de regio. 

 0 groep opvang 
Wasko heeft ook een opvangprogramma 
voor de kinderen uit de 0 groepen van 
onze school. De kinderen kunnen tussen 
12.00-15.15 uur terecht voor 
buitenschoolse opvang. Uiteraard zijn de 
kinderen ook welkom voor een volledige 
middag van 12.00 tot 18.00 uur. 

 Aanmelden:  Meer informatie over de 
opvangmogelijkheden bij Wasko? Kijk op 
www.wasko.nl voor de voorwaarden. 
Aanmelden kan ook via de site. De 
klantenservice is bereikbaar via 
klantenservice@wasko.nl of 078 - 615 71 
65 
 

Damtraining 
Het is nog niet bekend wanneer de eerste 
training zal plaatsvinden. Zodra bekend is wie de 
damtraining gaat geven, krijgen de leerlingen 
hiervan bericht.  
 
Informatie groep 7/8: 
Op 23 oktober is er om 19.30 uur een 
informatieavond Voortgezet Onderwijs voor 
ouders van groep 8 (op school).  
Op 30 oktober is er Molenwaardse VO 
Scholenmarkt voor ouders en leerlingen van 
groep 7 en 8 in De Spil (Bleskensgraaf). 

Elk half uur is er een korte presentatie over het 
Voortgezet Onderwijs in het algemeen. Verder 
kunt u zich breed oriënteren op het VO. Diverse 
VO-scholen uit de regio zullen vertegenwoordigd 
zijn op de markt. 
Tijd (voor ouders en leerlingen van De Bron): 
20.00-21.30 uur. Als deze tijd u niet schikt, kunt u 
ook tussen 18.30 en 20.00u terecht. De 
leerlingen krijgen hiervoor ook nog een speciale 
uitnodiging. 
 
Nieuwe foto’s op de site 

 Schoolkamp groep 8 

 Afscheid meester Mak 

 Uitzwaaien groep 8 

 
Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 
 

 4 september: Start Typecursus 

 6 september: Activiteit Molenwaard Actief 

 7 september: Start Bibliotheek op school 

 21 september: School op Seef groep 1 t/m 4 
 
Psalmrooster 
De komende maand is het als volgt: 
 

Datum Groep 3-5 Groep 6-8 A * 

4-9 146:3a 145:7 84:4 

11-9 146:3 141:2 105:5 

18-9 121:4a 68:17a 40:4 

25-9 121:4 68:17 77:7 

*Deze psalm kan worden aangeboden in de 
bovenbouw als er geen twee weken nodig zijn 
om een psalm te leren.  
 
De genoemde data zijn de data waarop de psalm 
wordt overhoord.  
 
 
 
 
 
Een hartelijke groet van de leerkrachten.

 


