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Verjaardagen personeel 

 8 november: Juf Brandwijk (gr. 3) 

 9 november: Juf den Ouden (o.a.) 

 15 november: Juf Rozendaal (o.a) 
 
Dankdag  
Vandaag is de dankdag voor gewas en arbeid. 
Het thema dit jaar is ‘Goed bericht!’ Het 
Bijbelgedeelte hierbij is 2 Koningen 7. 
Het gezinsdagboekje is vrijdag 1 november aan 
de oudste leerlingen meegegeven.  
 
Kerstboeken 
Vandaag is de kerstboekenlijst meegegeven naar 
huis. Wilt u het strookje uiterlijk maandag 11 
november inleveren?  
 
Juf van Wijk 
Maandag 28 oktober is Rhodé geboren. We 
feliciteren de juf, haar man en Marline met 
Rhodé.  
 
Actie schoenendoos 
Sinds dit jaar wordt deze actie op een andere 
manier ingevuld. Op een later moment volgt 
hierover informatie.  
 
Stagiaires 
Van 4 t/m 15 november lopen juf De Jong en juf 
Kaai stage in groep 4 en juf Den Uijl en meester 
Van Haarlem in groep 5. Kayley van Wijk is in 
deze periode voor een snuffelstage bij ons op 
school. 
 
Drempelonderzoek in groep 8 
In de maand november vindt in groep 8 het 
Drempelonderzoek plaats. De uitslag hiervan is 
één van de gegevens die wordt gebruikt bij de 
schoolkeuze voor de leerlingen van groep 8. 

Sinterklaasviering op donderdag 5 december  
Donderdag vieren we sinterklaas op school.  
De leerlingen krijgen van school iets lekkers te 
eten en te drinken. Wij hopen met de kinderen 
een leuke Sinterklaasviering te hebben. 
Wij willen u vragen of de leerlingen deze week  
€ 2,00 mee naar school mogen nemen. De rest 
van het bedrag wordt aangevuld door school.  
Bij voorbaat hartelijk dank. 
Het is de bedoeling om voor alle leerlingen van 
groep 1 t/m 4 een presentje te kopen. Dit 
cadeautje wordt door de juf gekocht.  
Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 is er een 
cadeaubon besteld. De leerlingen van groep 5 
t/m 8 maken een leuke surprise. Vrijdag 8 
november trekken we hiervoor de lootjes. 
 
Tentoonstelling ‘Goed gezien-goed bekeken’ 
Vrijdag 18 november bezoeken groep 7 en 8 in 
het dorpshuis ‘De vijf Lelies’  in Streefkerk de 
tentoonstelling ‘Goed gezien-goed bekeken’. Ook 
zal er op de tentoonstelling werk van de 
leerlingen te zien zijn. Vooraf komt er een 
kunstenaar op school die met groep 7 en 8 een 
werkstuk gaat maken. 
 
Schooldammen   
In de maand november zijn de damwedstrijden 
voor het Molenlanden damtoernooi. Onze school 
doet daarin mee met 4 welpenteams en 1 
pupillenteam. In deze voorronden wordt bepaald 
welke teams er doorgaan naar de vervolgronde 
in Zuid-Holland. 
 
Opvoedadvies 
Voor vragen over opvoeding en ontwikkeling van 
uw kind kunt u zich wenden tot het sociaal team 
Molenlanden. Zie de bijgevoegde flyer.  
 



De volgende Druppels verschijnt op 
woensdag 4 december.   
Een hartelijke groet van de leerkrachten 
 
 

Parro 
De pilot van Parro is afgelopen en we hebben 
besloten om het komende jaar met Parro te 
blijven werken. We hebben vooral positieve 
reacties gekregen op het gebruik van de 
gespreksplanner. Er bleken helaas een paar 
dubbele boekingen te zijn. Vooralsnog gaan we 
Parro niet intensief gebruiken. We vinden het 
belangrijk om eerst in het team met elkaar tot 
goede afspraken over Parro-gebruik te komen. 
Rondom de 10-minuten gesprekken zullen we de 
gespreksplanner van Parro wel weer gebruiken. 
U krijgt daarover later deze maand meer 
informatie. 
  
Pannenzegels Jumbo 
Bij de Jumbo kunt u zegels sparen voor pannen. 
Wellicht heeft u geen zegels (meer) nodig. Zou u 
dan uw zegels op school willen inleveren? Wij 
kunnen deze goed gebruiken om onze 
keukeninventaris uit te breiden. Er staat een 
doosje op de kapstok bij de kleuters. Bij voorbaat 
hartelijk dank. 
 
School op seef 
De beoordelingscommissie heeft de 
verkeersactiviteiten op school als positief 
beoordeeld. Onze school heeft ook voor de 
komende periode van drie jaar het ‘School-op-
Seef-label’ ontvangen. De verkeersouders die 
steeds weer hun medewerking verlenen, juf 
Molenaar-Blok en de leerlingen van de school 
feliciteren wij van harte met het verdiende label. 
 
Decemberdamtoernooi op dinsdag 3 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 kunnen 
zich hiervoor opgeven. Zij die dat willen, krijgen 
daarvoor een aparte brief met een opgavestrook. 
U bent van harte welkom een kijkje te komen 
nemen vanaf 15.30 uur tot + 16.45 uur. We 
spelen in de gemeenschapsruimte. 
 
Najaar en winter 
Het is inmiddels najaar. Dat betekent dat we met 
elkaar extra op moeten letten als onze kinderen 
naar school komen en de school verlaten.  Het is 
heel belangrijk dat voetgangers en fietsers zeker 
in de komende maanden goed zichtbaar zijn.  

Crea-middagen 
Donderdagmiddag 12 december (groep 3 en 4) 
en vrijdagmiddag 13 december (groep 5 t/m 8) 
zijn de crea-middagen. Misschien bent u (ook dit 
jaar weer) in de gelegenheid om hierbij 
behulpzaam te zijn. Wilt u dit dan kenbaar maken 
via de email 
(c.molenaar@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl voor 
groep 5 t/m 8. Telefonisch aanmelden kan 
uiteraard ook (641480). Op een later moment 
wordt meer informatie verstrekt.  
Voor de groepen 3/4 krijgt u een aparte mail over 
het helpen.  
 
Psalmrooster 

Datum    Gr. 3-4    Gr. 5-8          A * 
11-11 136:1 25:4  

18-11 121:4a 119:30 119:5 

25-11 121:4 32:4a 51:3 

2-12 LvM:3a LvZ:1a 19:7 

9-12 LvM:3 LvZ:1 LvM:2 

 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: 
31 oktober School op Seef gr. 5, 6 en 7 

6 november Dankdag 

 Gymlessen Giga Molenlanden 

7 november Info Bartimeüs gr. 5 en 6 

8 november Lootjes trekken 

11 november Scholenmarkt Bleskensgraaf 

12 november Workshop Giga Molenlanden gr. 3/4 

13 november Gymles kleuters Giga Molenlanden 

18 november Goed gezien, goed bekeken gr. 7/8 

18-22 november Drempelonderzoek gr. 8 

27 november Gymles kleuters Giga Molenlanden 

28 november School op Seef gr. 1 t/m 4 

3 december Decemberdamtoernooi 
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