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Verjaardagen personeel 

 5 juni: Meester Boender 

 24 juni: Juf Brandwijk (IB) 

 26 juni: Juf Turkstra (O.A.) 
 
Citotoetsen 
De citotoetsen zullen worden afgenomen tussen 
3 en 14 juni. De toetsen van AVI/DMT worden in 
de week van 17 t/m 21 juni afgenomen.  
 
Meester Kooij 
Bij meester Kooij is afgelopen maandag een 
dochtertje geboren. Alles gaat goed met Suze. 
Gefeliciteerd meester…en natuurlijk ook voor uw 
vrouw en grote zus Linde!  
 
Game-On 
Op dinsdag 4 juni brengen de leerlingen 
van groep 7 en 8 een bezoek aan 
de Techniekmanifestatie Game-On in 
Gorinchem.  
 
Groepsfoto’s   
Donderdagmorgen 6 juni worden er groepsfoto’s 
gemaakt. Wanneer het vanwege het weer niet 
door kan gaan, wordt het de week daarna op 13 
juni. 
 
Studiemiddag 
Op woensdag 19 juni heeft het team een 
studiedag. De leerlingen zijn dan vrij.  
 

Molenlanden dictee 
Op donderdag 27 juni zullen Luc (groep 7) en 
Joost (groep 8) onze school vertegenwoordigen 
bij het Molenlanden dictee. 
 
 

Schoolkamp 
De leerlingen van groep 8 hebben een fijn kamp 
gehad. Alles is prima verloren, we kijken terug op 
3 gezellige, mooie dagen!  
 
Schoolreis 
De leerlingen van groep 1 en 2 gaan op 14 juni op 
schoolreis. (Via de leerlingen is hierover al eerder 
informatie verstrekt) 
Op 24 juni gaan we op schoolreis met de groepen 
3 t/m 7. De leerlingen van groep 1,2 en 8 hebben 
die dag vrij. Per brief wordt u hierover nader 
geïnformeerd. 
 
Snuffelstage Inge van Beest 
Van 1 juli t/m 11 juli is Inge van Beest voor een 
snuffelstage in de onderbouw. 
 
Schoolvoetbal 
We kijken terug op super sportieve, leuke 
avonden! De supporters voor de Bron hebben de 
teams aangemoedigd en met resultaat. Het team 
van de meisjes van groep 7 is 4e geworden en het 
team van groep 8 is 1e geworden! Super gedaan 
meiden! De jongens hebben het ook goed 
gedaan, het team van groep 7 is 3e geworden en 
het team van groep 8 2e! Gefeliciteerd.  
 
Damfinale van Nederland 
Jens, Gwen, Nienke en Joanne hebben met hun 
team de 12e plaats in de damfinale van 
Nederland behaald. Hiermee hebben zij een 
prima prestatie geleverd. We feliciteren de 
dammers hartelijk met dit prachtige resultaat. 
 
Het 1e damteam is zaterdag 25 mei in Schagen 
damkampioen van Nederland geworden. Na een 
aantal spannende wedstrijden in de loop van de 
dag liep de spanning in letterlijk de laatste 
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wedstrijd nog verder op: zou het lukken om die 
te winnen. Niels, David, Bram en Joran haalden 
ook in deze wedstrijd weer alles uit de kast om 
het felbegeerde kampioenschap binnen te halen. 
Ook bij de toeschouwers liep de spanning hoog 
op.  
 
Gejuich klonk dan ook op toen Joran de 
allerlaatste partij met goed resultaat afsloot en 
het kampioenschap voor CBS de Bron een feit 
was.  
Van harte gefeliciteerd met dit geweldige 
resultaat. Het is hiermee de tweede keer in de 
geschiedenis van de Bron dat het kampioenschap 
is behaald. 
Eenmaal aangekomen bij school wachtte de 
dammers nog een verrassing: over de rode loper 
het plein oplopend werden ze door 
burgemeester Van der Borg ontvangen en daarna 
gehuldigd. 
Maandag voordat groep 8 voor schoolkamp naar 
Drunen vertrok zijn de kampioenen door alle 
leerlingen nog een keer in het zonnetje gezet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Psalmrooster 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 A * 

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

17-6 72:11 GdH:3 GdH:6 

24-6 87:3a 100:1 26:12 

1-7 87:3 119:10  

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: 

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

 3 t/m 21 juni: Cito toetsen 

 4 juni: Game-on groep 7/8 

 6 juni: Groepsfoto’s 

 13 juni: MR vergadering 

 Molenwaard dictee 

 19 juni: Leerlingen vrij i.v.m. studiedag 

 20 juni: SOS Groep 3 en 4 

 
 
 
 
Een hartelijke groet van de leerkrachten.  
 
 

  
 
 


