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Verjaardagen personeel 

 8 november: Juf Brandwijk (gr. 3) 

 9 november: Juf den Ouden 
(onderwijsassistente) 

 15 november: Juf Rozendaal 
(onderwijsassistente) 

 
Jurre geboren  
Bij juf Bouma en haar man is op 8 oktober een 
zoontje geboren. Hij heet Jurre. We wensen de 
juf en haar man veel zegen bij de opvoeding.  
 
Voorleeskampioenen  
In de kinderboekenmaand zijn er op school 
verschillende leesactiviteiten geweest. Als 
afsluiting van alle leesactiviteiten was 
kinderboekenschrijfster Corien Oranje vrijdag 19 
oktober op school aanwezig. Op deze dag werd 
o.a. de voorleesfinale gehouden. Corien Oranje 
vormde samen met meester Boender de jury.   
Matthias de Groot is voorleeskoning geworden 
van groep 3, 4 en 5 en Luc den Hartigh heeft 
het voorleeskampioenschap van groep 6 t/m 8 in 
de wacht gesleept. 
 
Schoenendoosactie ‘Schoenmaatje’ 
Evenals in voorgaande jaren willen we ook dit 
jaar weer meedoen aan de actie ‘Schoenmaatje’ 
van Edukans. De oudste kinderen krijgen hierover 
deze week een folder mee naar huis. Natuurlijk 
mag u per gezin meerdere dozen maken. Wilt u 
de dozen niet dichtplakken, maar een elastiek er 
om heen doen? Volg voor activering van de 
barcode de instructie in de folder. Mogen wij u 
vragen om de schoenendoos 
uiterlijk 21 november in te leveren? Heel hartelijk 
dank voor uw medewerking.  
 
 

Dankdag   
Woensdag 7 november zal het dankdag (voor 
gewas en arbeid) zijn. Het thema is dit jaar: ‘Alle 
geef ik U!’, n.a.v. Markus 12: 41-44. Op veel 
momenten in deze week staan we hier met de 
leerlingen bij stil. Groep 1 en 2 leren Psalm 116 
vers 1; groep 3 en 4 Psalm 116 vers 10 en groep 5 
t/m 8 leren deze dankdagweek psalm 61 vers 1. 
Ook wordt er in alle groepen een themalied 
geleerd. De oudste leerlingen van de school 
krijgen een gezinsdagboekje mee naar huis. Als u 
wilt, kunt u hiermee thuis aan het dankdagthema 
werken. Zowel in Brandwijk als in Molenaarsgraaf 
staat woensdagmiddag in de kerkdienst het 
dankdagthema centraal. Uiteraard bent u van 
harte welkom! Vanuit de kerk is het verzoek om 
in de dienst als gezin bij elkaar te gaan zitten.  
 
Stagiaires  
In groep 4 komt juf M. Vlot stage lopen en van 5 
t/m 16 november zal onze oud leerling Ilona 
Stassen in de kleuterbouw haar snuffelstage 
komen doen. 
 
Actie zichtbaarheid  
Het is inmiddels najaar. Dat betekent dat we met 
elkaar extra op moeten letten als onze kinderen 
naar school komen en wat later de school 
verlaten. Het is dus heel belangrijk dat 
voetgangers en fietsers zeker in de komende 
maanden (duidelijk zichtbare verlichting!) goed 
zichtbaar zijn.  Vrijdag 9 november wordt er in 
samenwerking met de politie een controle op de 
fietsverlichting bij de school gehouden.  
 
Drempelonderzoek in groep 8  
In de week van 19 t/m 23 november vindt in 
groep 8 het Drempelonderzoek plaats.  



De volgende Druppels verschijnt op maandag  
3 december.   

Scholenmarkt voortgezet onderwijs in 
Bleskensgraaf  
12 november is er een scholenmarkt in de Spil in 
Bleskensgraaf. Leerlingen en hun ouders kunnen 
zich oriënteren op het voortgezet onderwijs in de 
regio.  
 

Tentoonstelling ‘Goed gezien-goed bekeken’  
Op vrijdag 9 november bezoeken de leerlingen 
van groep 7 (13.15u) en groep 8 (14.15u)  in Het 
Arsenaal in Nieuwpoort de tentoonstelling ‘Goed 
gezien-goed bekeken’.  
 

Rapport en spreekavond  
Het eerste rapport wordt op 30 november 
meegegeven aan de leerlingen en op 6 
december zijn de tien minuten gesprekken.  
  
Schooldammen  In de maand  november zijn de 
damwedstrijden voor het 
Molenlanden damtoernooi. Onze school doet 
daarin mee met 4 welpenteams en 
3 pupillenteams. Veel plezier en succes!  
 
Boekenlijst kerstboek  
Als u nog geen keuze heeft doorgegeven voor de 
boeken, wilt u dit dan vandaag of morgen doen?  
  
Privacy  
In het kader van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming heeft onze school de 
stappen gezet die volgens wet- en regelgeving 
daarvoor nodig zijn. Bij de verwerking van 
persoonsgegevens houdt CBS de Bron zich aan de 
relevante wet- en regelgeving waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG), de uitvoeringswet AVG en de 
onderwijswetgeving.  
In ons Privacy reglement  is de manier waarop wij 
dit vormgeven verder uitgewerkt.   
Op grond van de AVG is CBS de Bron verplicht 
een Functionaris Gegevensbescherming aan te 
stellen. De door CBS de Bron 
aangestelde functionaris gegevens bescherming 
is te bereiken op tel 0184-499025 of per 
email b.dasselaar@groenendijk.nl.  
 

  
Beeldschermen  
Op school staan nog een aantal Dell 
beeldschermen, die door ons niet 
meer gebruikt kunnen worden. Wilt u wanneer u 

geïnteresseerd bent dit aan meester Boender 
laten weten?  
 

Inspectiebezoek  
De inspectie bezoekt dit jaar onze school. Eerst is 
er een gesprek met het bestuur en maandag 26 
november is er een schoolbezoek. Tijdens het 
schoolbezoek worden er o.a. klassen bezocht en 
gesprekken gevoerd.   
 

Sinterklaasviering op woensdag 5 december   
De leerlingen van groep 1 t/m 4 
vieren woensdagmorgen 5 december Sinterklaas 
op school.  Via de school wordt er voor een 
cadeautje gezorgd.  
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 wordt er 
een cadeaubon gekocht. In de klas trekken de 
leerlingen lootjes. Zoals ook in voorgaande jaren 
vragen we de leerlingen van groep 5 t/m 8 een 
surprise te maken. Wilt u de leerlingen € 3,00 op 
school in laten leveren? Vanuit de ouderbijdrage 
wordt daar € 2,00 bijgelegd.   
 

Psalmrooster 

Datum Groep 3-
4 

Groep 5-
8 

A * 

12-11 Dankdag 
116:10 

Dankdag 
61: 

126:1 

19-11 17:8 93:4 102:12 

26-11 LvM:3a 105:4a 85:1 

3-12 LvM:3 105:4 113:2 

  
Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 

 7 november: Dankdag 

 9 november: Actie zichtbaarheid 

 9 november: Gr 7 en 8: Goed Gezien, Goed 
bekeken  

 12 november: Scholenmarkt Bleskensgraaf 

 19-23 november: Drempelonderzoek 

 21 november: Schoenendoos inleveren 
laatste datum 

 30 november: Rapport mee 

 6 december: 10 minuten avond 
 

 
 
 
 
Een hartelijke groet van de leerkrachten. 
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