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Verjaardagen personeel 

 10 december: Juf Houweling (Gr. 1/2a) 
 
Verzoek aan de ouders die de kinderen bij 
school op komen halen 
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij het ophalen van 
de kinderen niet met de fiets voor de uitgang van 
het schoolpad te gaan staan? Dit belemmert nl. 
de doorstroom van de leerlingen van de school 
die naar huis toe gaan. 
 
Sinterklaas 5 december 
In alle groepen vieren we ’s morgens Sinterklaas. 
Groep 4 en 8 hopen wel naar de gym te gaan.  
 
School op Seef groep 1-4 
Donderdag 6 december is er School op Seef voor 
groep 1 t/m 4. De leerlingen van groep 3 en 4 
hebben een fiets nodig.   
 
Decemberdamtoernooi op maandag 10 
december  
Dit is een toernooi waarbij het vooral gaat om de 
gezelligheid en er is voor iedere deelnemer een 
prijsje. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben 
zich hiervoor kunnen opgeven. U bent van harte 
welkom een kijkje te komen nemen vanaf 15.30 
uur tot + 16.45 uur. We spelen in de 
gemeenschapsruimte.  
 
Gevonden voorwerpen 
Bij de ingang van groep 3 liggen nog ‘gevonden 
voorwerpen’. Graag deze week ophalen. In de 
Kerstvakantie wordt de krat weer leeggemaakt. 
 
Lio-stagiaire  
Gelijk na de Kerstvakantie start onze Lio-
stagiaire, juf Van Noorloos in groep 6 met haar 
werkzaamheden.  

Crea-middagen  
Voor de leerlingen van groep 3 en 4 organiseren 
we op donderdagmiddag 13 december een crea-
middag en op vrijdagmiddag 14 december voor 
groep 5 t/m 8. Net als vorige jaren mogen de 
leerlingen zelf kiezen wat ze doen. De middag 
kan alleen slagen als er weer ouders zijn die 
willen helpen. Wilt u zich via de mail opgeven 
voor donderdag 6 december?   
Voor de leerlingen van groep 3-4 is er al een 
briefje mee naar huis gegaan met informatie.  
Voor de leerlingen van groep 5-8:  
c.molenaar@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl  
Het zou fijn zijn als u op de crea-middag om 
13.00 uur op school kunt zijn. Dan kunt u kijken 
bij welke activiteit u bent ingedeeld en wat er 
van u wordt verwacht. 
 
Vragenlijsten  
We willen u hartelijk bedanken voor het invullen 
van de vragenlijst die enkele weken geleden is 
uitgezet. Er is een response van 43%. Hiermee 
geeft de uitslag een representatief beeld. Hier 
kunt u in de komende kerstschoolkrant meer 
over lezen.  
 
Schoenendoosactie  
Ook dit jaar zijn er weer schoenendozen naar het 
buitenland gestuurd, namelijk 35. Wat zijn er 
prachtige dozen gemaakt! Mooi dat we op deze 
manier kinderen in verre landen blij kunnen 
maken met een cadeau. Ouders en leerlingen: 
heel hartelijk bedankt. 
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De volgende Druppels verschijnt op maandag  
7 januari 2019.    

Kerstvakantie 
De kerstvakantie begint vrijdag 21 december om 
12.00u. De leerlingen worden op maandag 7 
januari 2019 weer op school verwacht. Allemaal 
een fijne vakantie gewenst. De Kerstschoolkrant 
wordt vrijdag 21 december aan de leerlingen 
meegegeven. 
 
Inspectiebezoek 
Zoals in een eerdere nieuwsbrief is gemeld, was 
de onderwijsinspectie afgelopen maandag op 
onze school. Ze hebben in alle groepen gekeken 
en gedurende de dag zijn er verschillende 
gesprekken gevoerd. Aan het einde van de dag is 
er een terugkoppeling gegeven, waarin werd 
aangegeven dat men tevreden is over onze 
school. Er wordt door de inspectie in de 
komende weken een verslag van het bezoek 
opgesteld.  
 

Psalmrooster 

Datum Groep 3-
4 

Groep 5-
8 

A * 

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

10-12 LvZ:5a 124:4 132:11 

17-12 LvZ:5 130:4a LvZ:4 

07-01-2019 LvS:1a 130:4 32:3 

  
 
 
 

Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 

 5 december: Sinterklaas 

 6 december:  
o School op Seef groep 1 t/m 4 
o 10 minutengesprekken 
o Adviesgesprekken groep 8 

 7 december: Actie zichtbaarheid voor 
schooltijd 

 10 december: Decemberdamtoernooi 

 11 december:  
o Gastles De Lage Waard groep 8 
o Ervaringsles Bartiméus groep 4 en 8 
o Adviesgesprekken groep 8 

 13 december: Creamiddag groep 3/4 

 14 december: Creamiddag groep 5 t/m 8 

 19 december: Kerstavond groep 1/2  

 21 december: Kerstviering in de groep 
o Kerstvakantie 

 7 januari: Eerste schooldag in het nieuwe jaar 
 
 
 
 
 
Een hartelijke groet van de leerkrachten. We 
wensen u een fijne vakantie & zegen voor het 
nieuwe jaar!  
 

 
 
 


