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Wandelen voor water 
Vrijdag 22 maart hebben de leerlingen van groep 
7 & 8 meegedaan met de sponsorloop ‘Wandelen 
voor water’. Het mooie bedrag van € 3064,- wat 
de leerlingen hebben opgehaald is door de 
school verdubbeld en dat bedrag wordt naar ZOA 
overgemaakt.  
 
Rapport en spreekavond 
We kijken terug op goede gesprekken rondom 
het rapport en de ontwikkeling van de leerlingen. 
We vinden het fijn als de rapporten voor de 
meivakantie ingeleverd zijn.  
 
Studiedag Schoolplan 
Maandag 1 april hebben juf Brandwijk, juf 
Heijkoop en meester Boender onder leiding van  
een onderwijskundige een studiedag in verband 
met de opzet van het Schoolplan 2019-2023. In 
verband hiermee is er vervanging in de groepen 
6, 7 en 8.  
 
Verkeersexamen  
Donderdag 4 april is het verkeersexamen voor de 
leerlingen van groep 7. Succes!  
 
Stage juf 
Juf Vlot loopt van 8 t/m 18 april stage in groep 7. 
Succes!  
 
Volleybalclinics 
Dinsdag 2 april worden door SNA tijdens de 
gymnastieklessen volleybalclinics gegeven. 
 
Gymnastieklessen 
Na de meivakantie zullen de gymnastieklessen in 
de groepen 3 t/m 8 door meester Kooij worden 
gegeven.  
 

 
Gymnastiek Jong & oud 
De groepen 3 t/m 7 hebben op 17 april onder 
leiding van Molenwaard Actief een gymles met 
senioren. Het tijdstipstip van de gymles voor 
groep 3 is op deze dag gewijzigd: 10.45u tot 
11.45u. 
 
Sportdag 
Groep 1 t/m 8 heeft sportdag op donderdag 23 
mei. Ook voor die dag zoeken we ouders die mee 
willen helpen. Graag opgeven bij meester Kooij 
(e.kooij@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl). 
Uiteraard is telefonisch (0184-641480) opgeven 
ook mogelijk. 
 
Dammen 
Het 1e welpenteam en het 1e,  2e en 3e 
pupillenteam hebben zich voor de halve finale 
van het schooldammen geplaatst. DV 13 april 
worden de wedstrijden hiervoor gespeeld.                   
De welpen spelen de halve finale in Hoornaar en 
de drie pupillenteams spelen die in Dongen.  
 
Vrijdag 12 april: Koningsspelen 
Er zijn veel ouders die zich hebben opgegeven 
om te helpen. Daar zijn we erg blij mee. Op dit 
moment wordt de indeling gemaakt. U ontvangt 
van ons bericht waar u bent ingedeeld.  

Zaterdag 27 april: Koningsdag 
Om 10.00u is de aubade bij de Oranjetent op het 
terrein van Firma Van Wijgerden aan de 
Polderweg Oost (de liederen staan in het 
Oranjeboekje). Wilt u met uw kinderen naar 
voren komen?   
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De volgende Druppels verschijnt op maandag 
6 mei 2019.   

4 mei-herdenking 
Zaterdag 4 mei is om 19.00u in de hervormde 
kerk van Molenaarsgraaf de 4 mei-herdenking, 
waarna om 20.00u de kranslegging op de 
begraafplaats naast de kerk zal plaats vinden. 
Leerlingen van de school zullen een bijdrage 
leveren. Misschien lukt het ook dit jaar weer om 
met een schoolkoortje (gr. 3-8),  onder leiding 
van Juf Stouten, enkele liederen te zingen. Wie 
zingt er 4 mei mee? Graag voor woensdag 3 april 
opgeven bij de juf of meester. 
 
 
Psalmrooster 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 A * 

1-4 116:3 Morgenzang:5 54:2 

8-4 22:16a 69:4a 22:1 

15-4 22:16 69:4 30:2 

6-5 116:1 42:5a 16:5 

  
 

Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 

 1 april: Studiedag Schoolplan (Directie + IB) 

 8 april: Groep 8 Techniekles op het Gilde 

 10 april: Schoonmaakavond 

 12 april: Koningsspelen (’s middags vrij) 

 16 april: 10 tellen in de Rimboe Molenwaard 
Actief 

 16 en 17 april: IEP-toets groep 8 

 18 april: Paaszingen Jong & oud 

 18 april: School op Seef groep 5/6 

 19 april t/m 3 mei: Meivakantie 
 
 
 
 
Een hartelijke groet van de leerkrachten.  
 
 

  
 
 


