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Verjaardagen personeel 

 22 september: Juf Herweijer 

 23 september: Juf Stouten 

 25 September: Juf den Ouden (gr. 3/7) 
 
Hartelijk welkom 
We heten onze nieuwe leerlingen Esmee, Yarah, 
(groep 4) en Xander (groep 7) hartelijk welkom. 
We hopen dat zij snel op onze school en in onze 
gemeenschap gewend zullen zijn. 
 
Inschrijven oudervertelgesprek 
U wordt hartelijk uitgenodigd voor een 
oudervertelgesprek. De gesprekken zullen op 
school plaatsvinden op dinsdag 8 en donderdag 
10 september a.s. De inschrijving verloopt via 
Parro. Vanaf 12.00 uur op woensdag 2 
september kunnen ouders met meerdere 
kinderen op school inschrijven. Vanaf 17.00 uur 
op donderdag 3 september kunnen alle ouders 
inschrijven. De planner staat open tot en met 
maandag 7 september (12.00 uur).  
 
Wij kunnen u op school ontvangen als we ons 
met elkaar houden aan de voorgeschreven 
richtlijnen. Deze kunt u in ons protocol lezen. 
Kunt u één van de triagevragen met ja 
beantwoorden, dan vragen we u om niet te 
komen en een nieuwe afspraak te maken. 
 
We zien dat nog niet alle ouders zich gekoppeld 
hebben, wilt u dit zo snel mogelijk doen? Anders 
kunt u zich niet inschrijven. Heeft u geen 
uitnodiging gehad om te koppelen? Neemt u dan 
even contact op met juf Brandwijk via 
info@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl 
 
 
 

Voorkom hoofdluis 
Wilt u alstublieft de hoofden van uw kinderen 
goed controleren? 
 
Informatiebrief per groep  
Deze week wordt de informatiebrief per groep 
via de mail aan de ouders verzonden. Daarin kunt 
u de informatie over de groep waarin uw kind zit 
lezen.  
 
Typecursus 
Op 21 september start de typecursus voor de 
leerlingen die zich hiervoor hebben opgegeven. 
 
School op Seef 
De eerstkomende datum is donderdag 24 
september voor de groepen 1 t/m 4. De kinderen 
van groep 3 en 4 hebben ’s middags een fiets 
nodig.  
 
Schoolbibliotheek  
De schoolbibliotheek start deze maand nog niet. 
Meer informatie kunt u in de volgende 
nieuwsbrief lezen. 
 
Damtraining 
Deze maand start de damtraining (24 
september). De leerlingen die hieraan meedoen 
worden per brief geïnformeerd. Eventuele 
vragen hierover kunt u aan meester Boender 
stellen.  
 
Anderhalve meter 
Op het trottoir voor de school is onvoldoende 
ruimte voor allen om de anderhalve meter in 
acht te nemen. Wilt u als het mogelijk is met uw 
kinderen die al wat ouder zijn een plaats 
afspreken waar u hen opwacht (richting kerk of 
Jumbo)? 
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De volgende Druppels verschijnt op 
woensdag 30 september.  
 
 
 

Ouderbijdrage                                                                                                                                        
Aan het begin van het schooljaar (de maand 
september) 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. Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Schoolgids 
Hebt u de schoolgids niet ontvangen? Een 
exemplaar is op te halen bij meester Boender of 
juf Brandwijk. 
Rectificatie in de schoolgids: 

- Juf Van Noorloos moet zijn Juf 
Mijnster-van Noorloos 

- In het jaaroverzicht staat op 9-7-2021 
rapport 3. Dit moet rapport 2 zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda huidige maand 
Hieronder de agenda voor deze maand:  
2 t/m 7 
september 

Inschrijven Parro 

8 en 10 
september 

Oudervertelgesprekken 

9 
september 

Gymles kleuters (Giga) 

16 
september 

Gymles groep 3-8 (Giga) 

21 
september 

Start typecursus 

23 
september 

Gymles kleuters (Giga) 

24 
september 

SOS Groep 1 t/m 4 
Start damtraining 

29 
september 

Gymles groep 3-8 (Giga) 

 
 
Psalmrooster 

Datum    Gr. 3-4    Gr. 5-8 Extra 
psalm** 

7-9 32:6 105:10 60:7 

14-9 146:3a 42:3a 105:6 

21-9 146:3 42:3 146:3 

28-9 121:4a 147:1a 25:4 

5-10 121:4 147:1 56:5 

*De genoemde data zijn de data waarop de 
Psalm normaal gesproken overhoord zou 
worden.  
**Deze psalm kan worden aangeboden in de 
bovenbouw als er geen twee weken nodig zijn 
om een psalm te leren 
 

 


