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Verjaardagen personeel 

 1 maart: juf Bouma 
 
Geboorte 
Juf Schep heeft een zoon gekregen, zijn naam is 
Aron! We feliciteren de juf, haar man en haar 
kinderen en wensen haar veel zegen toe bij de 
opvoeding.  
 
Rapport en spreekavond 
16 maart gaat het 2e rapport met de leerlingen 
mee en 22 maart zijn de 10 minuten-gesprekken. 
Wilt u 16 maart een stevige tas meegeven? 
 
Ouderavond seksuele vorming 
We kijken terug op een fijne ouderavond. 
Bedankt voor uw komst! Per groep volgt een 
informatiebrief waarin is opgenomen wanneer in 
de groep met de lessen wordt gestart en waarin 
de inhoud van de lessen nader wordt toegelicht. 
 
Luizencontrole 
Wilt u uw kinderen weer controleren op 
hoofdluis? 

Biddag 

Het thema van deze biddag is: ‘Vertel het maar’. 
We behandelen 2 Koningen 4: 1-7. We leren  
Psalm: 81:12 (onderbouw) en Psalm 92:2 
(bovenbouw) en de themaliederen. 
Het ouderboekje gaat 12 maart mee naar huis. 
 
Koningsspelen 
In samenwerking met de Oranjevereniging 
worden op donderdagmorgen 26 april de 
Koningsspelen georganiseerd. 
’s Middags hebben de leerlingen vrij.  

28 maart: Paaszingen 
Ook dit jaar is er weer Paaszingen op onze 
school. De ouderen en opa’s en oma’s uit 
Molenaarsgraaf en Brandwijk worden van harte 
uitgenodigd om woensdagmorgen met ons mee 
te zingen. Elk jaar is het weer spannend of het 
lukt om voor iedereen in de 
gemeenschapsruimte een plaatsje te vinden. 
Daarom mag de leerling die geen opa of oma in 
Brandwijk of Molenaarsgraaf heeft wonen één 
opa of oma van elders uitnodigen. Het 
Paaszingen start om 9.00u met de leerlingen van 
groep 5 t/m 8. Daarna is er een korte pauze, 
waarna om 9.45u het tweede deel start met de 
leerlingen van groep 1 t/m 4. We sluiten om 
10.15 af.   
 
Dammen 
Woensdag 21 februari jl. hebben de drie 
welpenteams in Hoornaar om het 
kampioenschappen Zuid-Holland-Zuid gespeeld. 
Het derde team heeft de 12e  plaats behaald, het 
tweede team de 8e plaats en het eerste team de 
3e  plaats. Een mooie prestatie! Dit betekent dat 
het eerste team zich voor de halve finale van 
Nederland heeft geplaatst. Deze wordt 21 april 
a.s. gespeeld. Op dit moment is nog niet bekend 
waar er gespeeld zal worden. 
De pupillen spelen woensdag 7 maart om het 
kampioenschap Zuid-Holland-Zuid.  
 
E-waste inzamelactie 
Van 12 maart t/m 6 april doen de leerlingen van 
groep 7 mee aan de E-waste inzamelactie. De 
leerlingen wordt gevraagd in genoemde periode 
zoveel mogelijk oude elektrische apparaten te 
verzamelen. Hiervoor staan er op het schoolplein 



De volgende Druppels verschijnt op maandag  
9 april.  

grote bakken. Wanneer de leerlingen een groot 
aantal oude elektrische apparaten weten te 
verzamelen, is de kans aanwezig dat ze een prijs 
winnen. Als start van de actie wordt er 9 maart 
een gastles in groep 7 gegeven. We wensen de 
leerlingen veel succes bij deze actie! 
 
De Techniekroute 
Bedrijven en de brandweer op het 
industrieterrein in Bleskensgraaf openen hun 
deuren voor groep 8 leerlingen.  
140 leerlingen van groep 8 van alle zeven ‘Oud-
Graafstroomse’ basisscholen gaan in groepjes op 
bezoek bij twee bedrijven aan de Melkweg. Het is 
de bedoeling dat ze in een uur iets horen en zien 
over het bedrijf en waar mogelijk gaan ze ook zelf 
iets doen. Het is belangrijk om leerlingen van de 
basisschool ook op deze manier in contact te 
brengen met techniek. Het is de bedoeling dat de 
leerlingen de bedrijfsbezoeken voorbereiden aan 
de hand van een korte opdracht. 
 
Buitenschoolse opvang 
Per 5 maart start Wasko bij BSO Kiekeboe in 
Brandwijk een opvangprogramma voor de 
kinderen uit de 0 groepen van de Bron in 
Molenaarsgraaf. 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 of kennismaken? 
Wilt u zich aanmelden voor de 0-groepopvang, 
buitenschoolse opvang, of vakantieopvang of wilt 
u een keer kennis komen maken? Neem dan 
contact op met de afdeling klantenservice via 078 
- 615 71 65  of klantenservice@wasko.nl. 

 Nieuwe foto’s op de site 

 Decemberdamtoernooi 

 Groep 1/2b: Bezoek opticien 

 Groep 1/2a: De tandarts 
 
 

Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 
 

 Na de voorjaarsvakantie: Start 
tafeltenniscompetitie 

 7 maart: Damfinale pupillen 

 9 maart: Gastles E-waste groep 7 

 13 maart: Workshop voor groep 1 en 2 
verzorgd door Zingen&Zo 

 14 maart: Biddag 

 16 maart: Rapport mee 

 21 maart: Techniekroute groep 8 

 22 maart: Gespreksavond Rapport 

 27 maart: Schoolarts groep 2  

 28 maart: Paaszingen 

 29 maart: Excursie groep 8 Tweede Kamer 

 30 maart t/m 4 april: Goede Vrijdag en 
Paasvakantie 

 4 april: Studiedag leerkrachten “Passend 
onderwijs” 

 4 en 11 april: Schoolvoetbal jongens 

 5 april: Schoolvoetbal meisjes 
 
Psalmrooster 
De komende maand is het als volgt: 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 A * 

5-3 2:7a 116:10 22:3 

12-3 2:7 31:5a 85:1 

19-3 31:11a 31:5 6:2 

26-3 31:11 31:12 69:2 

9-4 21:4 119:88a 72:7 

*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.

 

mailto:klantenservice@wasko.nl

