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Verjaardagen personeel 

 22 september: Juf Herweijer 

 23 september: Juf Stouten 

 25 September: Juf den Ouden (gr. 5) 

Oudervertelgesprekken 
Op 4 en 6 september zijn er 
oudervertelgesprekken. U heeft een mailtje 
ontvangen met daarin het rooster en informatie.  

Typecursus 
Op 10 september start de typecursus voor de 
leerlingen die zich hiervoor hebben opgegeven. 

Schoolbibliotheek  
De schoolbibliotheek begint weer. Voor alle 
leerlingen is er vanaf donderdag 13 september 
elke donderdag tussen 13.00 en 13.15 uur (de 
leerlingen die een boek ruilen mogen dan om 
13.00u naar binnen komen) in de 
gemeenschapsruimte de mogelijkheid om 
boeken te ruilen. De kosten zijn € 4,00 voor een 
heel jaar. De kleuters mogen 1 prentenboek per 
week lenen en de kinderen van groep 3 t/m 8 
mogen maximaal 2 boeken in bezit hebben. 
 
Zwangerschapsverlof 
Het zwangerschapsverlof van juf Bouma-Verwijs 
gaat in op 17 september a.s.  
Juf Baan-Sok zal in die periode de vervanging 
voor haar rekening nemen. 

School op Seef 
De eerstkomende datum is donderdag 20 
september voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen 
van groep 3 en 4 hebben ’s middags een fiets 
nodig.  
 

Ouderbijdrage 
Aan het begin van het schooljaar vragen wij de 
ouders om een vrijwillige bijdrage. Zoals in de 
schoolgids staat vermeld, stellen wij u voor om € 
15,- per kind te betalen, € 10,- voor het tweede 
kind en € 5,- voor de daarop volgende kinderen. 
Dit geld wordt besteed aan wat extra’s voor de 
leerlingen, zoals b.v. kerstboekje, traktaties, enz. 
Vriendelijk verzoeken wij u het geld over te 
maken op NL78 RABO 0342709836 t.n.v. CBS de 
Bron.  Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Overblijven 
Als het voor de leerlingen niet mogelijk is om 
tussen de middag naar huis toe te gaan, is er de 
mogelijkheid om op school over te blijven. De 
brief met daarin nadere informatie is inmiddels 
uitgereikt. Wanneer u geen bericht hebt 
ontvangen en uw kind wil van het overblijven 
gebruik maken, wilt u dit dan kenbaar maken 
door een mailtje naar 
k.boender@cbsdebronmolenaarsgraaf te doen? 
 
Schoolgids 
Heeft iedereen een schoolgids van het nieuwe 
cursusjaar ontvangen? Zo niet, wilt u het dan aan 
ons laten weten?  
 
Damtraining 
Donderdag 20 september start de damtraining 
onder leiding van Dhr. Sipke Veenstra en dhr. 
Jeroen Schakel.  
 
Voorkom hoofdluis  
Wilt u alstublieft de hoofden van uw kinderen 
goed controleren? 
 
 



De volgende Druppels verschijnt op maandag  
1 oktober  

Open Monumentendag 
In voorbereiding op Open Monumentendag 
wordt er in de groepen 5 t/m 8 met een 
lespakket gewerkt. In verband hiermee zullen de 
leerlingen op vrijdag 7 september een 
monument bezoeken: groep 5 (Het stadhuis in 
Nieuwpoort); groep 6 (Kerkmolen in 
Molenaarsgraaf); groep 7 (Dieselgemaal te 
Bleskensgraaf) en groep 8 (Huis van Zessen te 
Alblasserdam). 
 
Parkeren 
Wilt u zo vriendelijk zijn om –wanneer u uw 
kind(eren) naar school brengt- uw fiets op het 
schoolpad te zetten? Wij houden graag rekening 
met de buren van onze school. Laten we er ook 
voor zorgen dat er geen auto’s aan de 
Dorpsstraat worden geparkeerd, maar bij 
Boerenklaas. 
 
Psalmrooster 
Het psalmrooster is nog niet bekend. Zodra het 
bekend is, wordt het weer opgenomen in de 
nieuwsbrief.  

Kleuterstoelen 
We hebben oude houten stoeltjes over, op 
kleuterhoogte. We willen die voor een geringe 
vergoeding verkopen. Als u hier belangstelling 
voor heeft, kunt u zich melden bij meester 
Boender.  
 
Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 

 4 september: Oudervertelgesprekken 

 6 september: Oudervertelgesprekken 

 7 september: Gr. 5 t/m 8 Excursie 

 10 september: Typecursus 

 13 september: Start Bibliotheek 

 20 september: School op Seef gr. 1-4 
 

 
 
 
 
 
Een hartelijke groet van de leerkrachten. 

 
 
 


