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Verjaardagen personeel 

 22 september: Juf Herweijer 

 23 september: Juf Stouten 

 25 September: Juf den Ouden (gr. 7) 
 
Hartelijk welkom 
We heten onze nieuwe leerlingen Jasper (groep 
5) en Emily (groep 4) hartelijk welkom. Onlangs 
zijn zij verhuisd en in onze dorpen komen wonen. 
We hopen dat zij snel op onze school en in onze 
gemeenschap gewend zullen zijn. 

Oudervertelgesprekken 
Op 10 en 12 september zijn er 
oudervertelgesprekken. U heeft hierover 
afgelopen maandag een mail ontvangen. Wilt u 
de uitnodiging accepteren en de Parro-app 
downloaden? Hartelijk dank als u dat inmiddels 
hebt gedaan. Bent u er nog niet aan 
toegekomen? Wilt u dit dan vandaag, woensdag 
4 september, nog doen? 
Donderdag 5 september ontvangen gekoppelde 
ouders een bericht met het verzoek om zich in te 
schrijven voor het oudervertelgesprek. 
 
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 kleuters mogen 1 
prentenboek per week lenen en de kinderen van 
groep 3 t/m 8 mogen maximaal 2 boeken in bezit 
hebben. 
 
 
 

Typecursus 
Deze maand start de typecursus voor de 
leerlingen die zich hiervoor hebben opgegeven. 

School op Seef 
De eerstkomende datum is donderdag 26 
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 o.v.v. de naam van uw kind(eren).  
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 wordt aan het 
einde van deze week meegegeven. Wanneer u 
geen bericht hebt ontvangen en uw kind wil van 
het overblijven gebruik maken, wilt u dan een 
mailtje sturen naar: 
k.boender@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl 
 
Damtraining 
Deze maand start de damtraining. De leerlingen 
die hieraan meedoen worden per brief 
geïnformeerd. Eventuele vragen hierover kunt u 
aan meester Boender stellen.  



De volgende Druppels verschijnt op woensdag 
2 oktober.   

Open monumentendag 
Op 13 september is het Open Monumentendag. 
De groepen 5 t/m 8 hopen dan op bezoek te gaan 
bij een monument in de omgeving.  
Groep 5: Oude begraafplaats in Nieuw-
Lekkerland 
Groep 6: Boerderij Gijbeland in Bleskensgraaf 
Groep 7: Huis van Zessen in Alblasserdam 
Groep 8: Herv. Kerk in Goudriaan 
 
Voorkom hoofdluis  
Wilt u alstublieft de hoofden van uw kinderen 
goed controleren? 
 
Schoolgids 
Hebt u de schoolgids niet ontvangen? Dan kunt u 
er één ophalen bij meester Boender of juf 

Brandwijk.  

Wijzigingen in de schoolgids: 
Het Paaszingen is op donderdag 8 april 2020 
(i.p.v. woensdag 7 april, i.v.m. gym op woensdag) 
De gymtijden zijn als volgt:  
 Groep 
Dinsdagmorgen 5,6,3 en 4 
Dinsdagmiddag 7 en 8 
Woensdag 6,7,8, 3 en 4 
Donderdagmiddag 5 
 

 

 
 

Psalmrooster 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 A * 

8-9 100:2a 19:1 37:2 

16-9 100:2 50:8 84:4 

23-9 6:1a 1:4 105:5 

30-9 6:1 73:14a 40:4 

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: 

 10-9: Start typecursus 

 13-9: Open monumentendag groep 5 t/m 8 

 18-9: Gymlessen door Giga Molenlanden 

 24-9: Creatieve workshop groep 6 (door Giga       
Molenlanden) 

 25-9: Buiten spelen kleuters door Giga 
Molenlanden 

 26-9: School op Seef groep 1 t/m 4 
 
De Nieuwsbrief zal dit jaar op elke 1e woensdag 
van de maand uitkomen.  
 
 
 
 
 
Een hartelijke groet van de leerkrachten. 

 


