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Zwangerschapsverlof 
Juf Bouma en haar man zijn in blijde verwachting 
van hun kindje. De baby wordt in oktober 
verwacht.  
 
School of Seef 
Op 19 april hebben de leerlingen van groep 5 en 
6 in de middag School op Seef. Ze hebben 
daarvoor een fiets nodig.  
Voor de leerlingen uit groep 7 en 8 is er op 25 
april een remles. Ze hebben dan een fiets nodig. 
De remles vindt plaats bij de Polderweg West.  
 
Dammen 
Het welpenteam en het 1e en 2e pupillenteam 
hebben zich voor de halve finale van Nederland 
geplaatst. Op D.V. 21 april worden de 
wedstrijden hiervoor gespeeld. De welpen spelen 
de halve finale in Gilzen en de beide 
pupillenteams spelen die in Huissen. 
 
Rapport en spreekavond 
We kijken terug op een avond met goede 
gesprekken. Fijn! Wilt u het rapport voor de 
meivakantie weer aan uw kind meegeven naar 
school?  
 
Stagiaires 
Juf den Ouden (gr. 7) en Juf Arentze (gr. 4) hopen 
van 9 t/m 20 april weer stage te lopen bij ons op 
school. Welkom!  
 
Ouderbijdrage 
Uit onze administratie blijkt dat nog niet 
iedereen de ouderbijdrage voor dit schooljaar 
heeft overgemaakt. Wilt u even nagaan of u de 
betaling hebt gedaan? Bij voorbaat dank.  

Sportdag 
Groep 1 t/m 8 heeft sportdag op 7 juni. We 
zoeken ouders die mee willen helpen. Graag 
opgeven bij meester Kooij 
(e.kooij@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl). 
Uiteraard is telefonisch (0184-641480) opgeven 
ook mogelijk. In de kleuterklassen hangt een 
intekenlijst voor de ouders die bij die klassen 
willen helpen.  
 
Schoolfotograaf 
15 en 16 mei komt de schoolfotograaf op school. 
Ook dit jaar is er weer gelegenheid om met 
(jongere) broertjes en zusjes op de foto te gaan. 
Hiervoor ligt vanaf 14 mei een intekenlijst op 
school.  
 
Donderdag 26 april 2018: Koningsspelen 
We beginnen deze dag met een ontbijt in de 
Oranjetent. Wilt u zorgen dat uw kinderen om 
8.55u bij de tent zijn? Na het ontbijt starten de 
Koningsspelen. Die zullen naar verwachting 
tussen 11.00 en 11.30 afgelopen zijn.  Het is de 
bedoeling dat u daarna uw kind(eren) bij de 
Oranjetent aan de Polderweg Oost op komt 
halen. De leerlingen zijn ’s middags vrij. 
We hebben veel helpers/begeleiders nodig. 
Vriendelijk vragen wij uw medewerking. Graag 
opgeven bij meester Kooij of meester Boender.  
 
Koningsdag 
Op vrijdag 27 april worden de leerlingen om 
10.15u voor de aubade bij de Oranjetent op het 
bedrijfsterrein van firma Van Wijgerden 
verwacht.  
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De volgende Druppels verschijnt op maandag  
14 mei.  

 
 
4 mei 
Vrijdag 4 mei is er de Dodenherdenking in de 
Hervormde kerk van Molenaarsgraaf. Om 18.45u 
zal er bij het monument naast de Boerenklaas. 
een herdenkingsmoment zijn.  Om 19.00u is in de 
hervormde kerk van Molenaarsgraaf een 
herdenking, waarna om 20.00u de kranslegging 
op de begraafplaats naast de kerk zal 
plaatsvinden. Leerlingen van de school zullen een 
bijdrage leveren. Ook dit jaar zal een 
leerlingenkoor enkele liederen zingen. De 
leerlingen die mee willen zingen, kunnen zich bij 
juf Stouten of meester Boender opgeven. 
 
Nieuwe foto’s op de site 

 Groep 1/2a: De tandarts 

 Groep 1/2b: Bezoek opticien en bezoek 
fruitproeverij 

 Groep 7/8: Voetbal meisjes 

 Groep 1/2a: Verjaardag juf de Bruijn 
 
Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 
 

 11 april: Schoolvoetbal jongens 

 11 april: Drummen Molenwaard Actief 

 17-18 april: IEP-toets groep 8 

 18 april: Schoonmaakavond 

 19 april: SOS-les groep 5,6 

 21 april: Halve finale dammen 

 25 april: SOS-les groep 7, 8 

 26 april: Koningsspelen (middag vrij) 

 27 april: Aubade 

 4 mei: Dodenherdenking 

 15/16 mei: Schoolfotograaf 
 
Psalmrooster 
De komende maand is het als volgt: 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 A * 

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

16-4 105:1a 119:88 123:1 

23-4 105:1 51:4a 49:6 

14-5 143:10ab 24:5a 47:1 

*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.

 


