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Vakantie 
We hopen dat u een fijne vakantie hebt gehad 
met uw kind(eren)!  
 
Geen gymles in de turner op 8 mei 
Woensdag 8 mei zal er geen gymles in de Turner 
worden gegeven i.v.m. werkzaamheden. Daarom 
worden er activiteiten op het plein 
georganiseerd. De leerlingen van groep 7 komen 
dus direct naar school en de leerlingen van groep 
3 vertrekken om 12.15 vanaf school.  
 
Sportdag 
Groep 1 t/m 8 heeft sportdag op donderdag 23 
mei. Er zijn op dit moment nog niet genoeg 
ouders. Graag opgeven bij meester Kooij 
(e.kooij@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl). 
Uiteraard is telefonisch (0184-641480) opgeven 
ook mogelijk. 
 
Kunst in groep 1/2 
In groep 1/2 is het thema Kunst afgesloten. Heel 
veel mensen hebben ons museum bezocht. Het 
was een fijne ochtend. Ook onze deelname aan 
de Kunstweken is afgesloten. Alle kinderen die 
hun online museum hebben geopend, krijgen 
een gedrukte wenskaart van hun eigen schilderij. 
Eventueel bestelde items worden op school 
bezorgd. 
 
 
 
  
 
 
 
 

Psalmrooster 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 A * 

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

13-5 116:4a 42:5 139:14 

20-5 116:4 121:1 48:1 

27-5 24:4a 119:3a 24:5 

3-6 24:4 119:3 51:4 

De genoemde data zijn de data waarop de psalm 
wordt overhoord.  
*Deze psalm kan worden aangeboden in de 
bovenbouw als er geen twee weken nodig zijn 
om een psalm te leren.  
 
Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand: 

 8 mei: Gymles op school 

 8 mei: Schoolvoetbal VVAC vanaf 18.30 

 9 mei: Schoolvoetbal VVAC meisjes 

 13 mei: Ledenvergadering 

 15 mei: Schoolvoetbal VVAC jongens 

 20 mei: Dode-hoek-les School op Seef gr. 7/8 

 23 mei: Sportdag 

 24 mei: Examen EHBO groep 8 

 27 t/m 29 mei Schoolkamp groep 8 

 28 mei: Bootcamp Molenwaard Actief 

 30 en 31 mei: Vrij i.v.m. hemelvaart 

 
 
 
 
Een hartelijke groet van de leerkrachten.  
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