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Verjaardagen personeel 

 10 december: Juf Houweling 
 
Jian van der Spek 
Met Jian en zijn familie zijn we blij en dankbaar 
dat de uitslagen van de onlangs gemaakte MRI-
scan en de genomen punctie goed zijn. 
 
Zwangerschapsverlof Juf Schep-Bakker 
Zoals u weet, zal juf Schep-Bakker na de 
Kerstvakantie met zwangerschapsverlof gaan. 
Juf Herweijer-van Rossum zal haar vervangen. In 
de laatste week voor de Kerstvakantie zal zij twee 
dagen op school zijn om kennis te maken met de 
leerlingen van groep 5. 
 
Sinterklaas 
In alle groepen vieren we 5 december ‘s morgens 
Sinterklaas. 
 
School op Seef 
Donderdag 7 december is er in de middag School 
op Seef. De kinderen van groep 3 en 4 hebben in 
de middag een fiets nodig.  
Nu het 's morgens als de kinderen naar school 
komen nog wat donker is, willen we in het kader 
van de verkeersveiligheid aankomende 
vrijdagmorgen 8 december een 
actie zichtbaarheid houden. Op een paar 
plaatsen langs de route naar school zullen enkele 
mensen staan die controleren of de fiets van de 
kinderen, maar ook de kinderen zelf, goed 
zichtbaar zijn voor met name automobilisten. 
 
Schoenendoosactie 
Dit jaar zijn er 40 schoenendozen naar het 
buitenland gestuurd.  Ouders en leerlingen heel 
hartelijk bedankt. 

Crea-middagen  
Voor de leerlingen van groep 3 en 4 organiseren 
we op donderdagmiddag 14 december een crea-
middag en op vrijdagmiddag 15 december voor 
de leerlingen van 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 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.  
De ouders van groep 3&4 hebben hier al 
informatie over gehad en krijgen verdere 
informatie per mail.  

Dammen 
Donderdagmiddag 7 december spelen het 2e, 3e 
en 4e team van de  pupillen de voorronden voor 
het  Molenwaard damtoernooi.  De welpenteams 
en het 1e team van de pupillen zijn al zeker van 
een plaats in de finale. De geplaatste teams 
spelen op zaterdag 13 januari 2018 in het 
Dorpshuis in Ottoland de Molenwaardfinale.   

Terugblik rapport en 10 minuten-gesprekken 
De rapporten zijn weer meegegaan met de 
kinderen. We kijken terug op goede gesprekken. 
Fijn dat we op deze manier contact met elkaar 
kunnen hebben!  
 
Kerst 
De kerstviering van groep 1 en 2 is op woensdag 
20 december van 19.00u tot 20.00u. In de andere 
groepen is de kerstviering op vrijdagmorgen 22 
december. 



De volgende Druppels verschijnt op maandag  
8 januari.  

De kerstvakantie begint vrijdag 22 december om 
12.00 uur. De leerlingen worden op maandag 8 
januari 2018 weer op school verwacht. Allemaal 
een fijne vakantie gewenst. 
De kerstschoolkrant wordt vrijdag 22 december 
aan de leerlingen meegegeven. 
 
Vakanties 2018-2019  
Vanuit de regio hebben we onderstaande 
informatie voor het cursusjaar 2018-2019 
doorgekregen: 
Herfstvakantie zaterdag 20 oktober 2018 t/m 
zondag 28 oktober 2018  
Kerstvakantie zaterdag 22 december 2018 t/m 
zondag 6 januari 2019  
Voorjaarsvakantie zaterdag 23 februari 2019 t/m 
zondag 3 maart 2019  
Meivakantie zaterdag 20 april 2019 t/m zondag 5 
mei 2019  
Zomervakantie zaterdag 20 juli 2019 t/m zondag 
1 september 2019  
 
In de schoolgids voor het nieuwe cursusjaar zal 
het definitieve vakantierooster worden 
opgenomen. 
 
Goed gezien/Goed bekeken 
Patrick (gr. 8) heeft met zijn foto de 2e prijs 
gewonnen! Van harte gefeliciteerd! De foto’s 
staan op de website.  
 
Ouderbijdrage 
Ook voor dit cursusjaar zijn wij zo vrij u een 
ouderbijdrage te vragen. Wij verzoeken u 
vriendelijk een bedrag van € 15,00 voor het 
eerste kind, € 10,00 voor het tweede kind en 
vanaf het derde kind € 5,00 beschikbaar te willen 
stellen. Uiteraard is het toegestaan meer of 
minder geld te geven. Het geld dat via deze 
ouderbijdrage binnenkomt, wordt o.a. gebruikt 
voor traktaties bij verschillende activiteiten, voor 
de aanschaf van kerstboekjes, enz.  U kunt de 
ouderbijdrage overmaken op 
NL35Rabo03427.13.132, t.n.v. Oudercommissie 
CBS de Bron te Molenaarsgraaf, o.v.v. 
‘ouderbijdrage 2017-2018’ en de naam van uw 
kind(eren). Uw bijdrage stellen wij uiteraard zeer 

op prijs. Mogen wij uw bijdrage voor 18 
december a.s. ontvangen? We zeggen u bij 
voorbaat hartelijk dank. 
 
Privacywetgeving 
We hebben al veel reacties gekregen op de mail 
die u 13-11-2017 hebt ontvangen. Mocht u nog 
niet gereageerd hebben, wilt u dat dan alsnog 
doen? Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Nieuwe foto’s op de site 

 Goed gezien/goed Bekeken 

 Tentoonstelling kinderboekenmaand 
 
Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 
 

 5 december: Sinterklaas 

 7 december: School op Seef groep 1-4 

 7 december: Damwedstrijd 

 8 december: Zichtbaarheidsactie 

 14 december: Creamiddag groep 3-4 

 15 december: Creamiddag groep 5-8 

 20 december: Kerstviering groep 1 en 2 

 22 december: Kerstviering; ’s middags vrij 

 8 en 10 januari: Adviesgesprekken groep 8 
 
Psalmrooster 
De komende maand is het als volgt: 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 A * 

11-12 L v M:1 98:2a LvM:2 

18-12 136:23 98:2 89:9 

08-01 72:11a 134:1 L.v.S:2 

*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.

 


