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Verjaardagen personeel 

 5 juni: Meester Boender 

 24 juni: Juf G.I.M. Brandwijk 

 26 juni: Juf Turkstra 
 
 
Welkom  
Welkom aan de familie Maneschijn. Ze zijn in 
Brandwijk komen wonen. Trevor zit in groep 
1/2a.  

Molenwaards Dictee 
Joran Bikker (groep 7) en Thirza de Groot (groep 
8) vertegenwoordigen de Bron op donderdag 14 
juni.  
 
Medezeggenschapsraad 
Donderdag 14 juni is er om 19.30u een 
vergadering van de medezeggenschapsraad. 
 
Schoolreizen 
Op 15 juni gaan de groepen 1/2 op schoolreis 
naar de speeltuin in Papendrecht. (Via de 
leerlingen is hier al informatie over verstrekt). Op 
25 juni is de schoolreis voor groep 3 t/m 7 naar 
het openluchtmuseum in Arnhem. (De groepen 
1, 2 en 8 hebben vrij). Per brief bent u hierover 
nader geïnformeerd. 
 
Citotoetsen 
In de periode van 4 t/m 22 juni worden de Cito-
toetsen  afgenomen.  

Bibliotheekboeken 
De bibliotheek sluit in de vakantie. Boeken lenen 
kan t/m 14 juni. Wilt u daarna alle boeken 
inleveren? Dit kan op 21 en 28 juni.  

Dammen 
De damtrainingen zijn inmiddels afgelopen. We 
willen de damtrainers, de heren Veenstra, 
Nederlof en Schakel bedanken, wat is er veel 
geleerd dit jaar! De welpen zijn 11e geworden in 
de finale van Nederland en de Pupillen 3e. 
Gefeliciteerd!  
 
Doorschuifmiddag 
Dinsdag 26 juni is de doorschuifmiddag voor 
groep 1 en 2 gepland. Kinderen van groep 2 gaan 
kijken in groep 3 en de kinderen van groep 1 in 
groep 2 a of b. De instroomleerlingen mogen 
deze middag ook naar school, zodat ze kunnen 
kennismaken met hun nieuwe klasgenootjes. 
Kinderen die t/m september 4 jaar worden, zijn 
deze middag ook uitgenodigd. 
 
Sponsorloop Stichting Kinderhulp Oekraïne  
Vrijdagavond 15 juni wordt er een sponsorloop 
georganiseerd. Alle Oekrainse kinderen lopen 
mee. Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen via 
de school informatie meegekregen. Laat jij je ook 
sponsoren en loop je mee? Meer info kunt u 
vinden op www.kinderhulpoekraine.nl 
Deze sponsorloop valt niet onder 
de verantwoordelijkheid van school. 
 
Nieuwe foto’s 

 Koningsspelen 

 Groep 3: Verjaardag juffen 

 Groep 8: Schoolkamp 
 

 
 
 
 

http://www.kinderhulpoekraine.nl/


De volgende Druppels verschijnt op maandag  
2 juli.  

Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 

 4 t/m 22 juni: Citotoetsen 

 7 juni Sportdag groep 1-8 

 13 juni: Groep 3 Excursie naar Museum “Het 
Voorhuis” in Bleskensgraaf 

 14 juni: SOS groep 1/2  

 14 juni: Molenwaards Dictee 

 14 juni: Medezeggenschapsraad 

 15 juni: Schoolreis groep 1/2  

 15 juni: Sponsorloop Oekraïne 

 15 juni: Groep 8 Workshop linoleumsnijden 

 21 juni: SOS groep 3 en 4  

 21 juni: Bibliotheekboeken inleveren 

 25 juni: Schoolreis groep 3 t/m 7 

 26 juni: Doorschuifmiddag 

 28 juni: Bibliotheekboeken inleveren 
 
 
 
 

Psalmrooster 
De komende maand is het als volgt: 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 A * 

4-6 86:9 72:1 84:5 

11-6 93:4a 89:2a 46:4 

18-6 93:4 89:2 66:5 

25-6 9:2a 89:9a 30:2 

2-7 9:2 89:9 36:2 

 
*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.

 
 
 


