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Ter inleiding 
Twee dagen eerder dan in de jaarplanning 
vermeld, verschijnt hierbij de eerste nieuwsbrief 
van het nieuwe schooljaar, dit in verband met de 
inschrijfmomenten voor de oudervertelgesprek-
ken. 
 
Even voorstellen 
Sinds 1 augustus ben ik als opvolger van meester 
Boender aan het werk op ‘de Bron’ als directeur, 
en in deze nieuwsbrief wil ik me graag aan u 
voorstellen. 
 
Ik ben Jan Peter Teeuw (34) en ben getrouwd 
met Marion (28), die eveneens in het onderwijs 
werkzaam is. Samen hebben we drie kinderen: 
Julie (7), Alexander (4) en Otto (geboren en 
overleden in maart 2021). Met onze hond Ted 
wonen we in Ridderkerk-Slikkerveer. 
Nadat ik in 2008 mijn Pabo-diploma behaald heb, 
heb ik als groepsleerkracht gewerkt in Hoogvliet, 
Goudswaard en Ouderkerk aan den IJssel. De 
laatste jaren werkte ik als onderwijsadviseur voor 

de ParnasSys Academie (onderdeel van Driestar 
Onderwijsadvies). In die rol gaf ik trainingen en 
scholingen op basisscholen in het hele land. 
Naast mijn werk in het onderwijs ben ik actief als 
musicus, met name als organist en componist. 
 
Ik hoop op een prettige tijd op deze mooie 
school, en op een fijne samenwerking met u als 
ouders! Mocht u contact met mij op willen 
nemen, dan kan dat altijd per mail (jp.teeuw@ 
cbsdebronmolenaarsgraaf.nl) of telefonisch 
(0184-641480). 
 
Afscheid meester Boender 
Meester Boender gaat DV 5 oktober a.s. met 
pensioen. Hij heeft 35 jaar met hart en ziel op ‘de 
Bron’ gewerkt en we zijn heel dankbaar voor 
alles wat hij op en voor de school heeft gedaan. 
Lesgeven was zijn passie. Hij geniet van alle 
contacten met leerlingen, ouders en collega’s. 
Wie ‘de Bron’ zegt, zegt ‘meester Boender’, of 
andersom. Ze zijn nauw met elkaar verbonden. 
Het is moeilijk om los te laten. We zullen hem 
missen, maar kijken ook met vertrouwen naar de 
toekomst. We bidden om Gods Zegen voor ons 
allen.  
 
Het afscheid laten we niet ongemerkt voorbij 
gaan. In een aparte brief zal u hier verder over 
worden geïnformeerd. Om alvast in de agenda te 
schrijven: op donderdagmiddag 30 september 
zijn alle leerlingen vrij! 
 
Personeel 
Sinds deze week zijn juf A. (Adri) Jongejan en juf 
M. (Miranda) Hakkesteeg werkzaam op school 
om ondersteuning te leveren in verschillende 
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klassen. We heten jullie hartelijk welkom in ons 
team! 
Deze week start ook Marjolein de Haaij. Zij is 
stagiaire onderwijsassistent vanuit het Hoorn-
beeck College. Tot en met eind januari zal ze op 
dinsdag tot en met vrijdag in verschillende 
groepen werkzaam zijn. We wensen je daarbij 
veel succes en een leerzame periode hier op 
school! 
 
Na een periode van ruim twee jaar afwezigheid 
heeft juf Van Wijngaarden (groep 8) haar 
werkzaamheden weer op kunnen pakken. Daar 
zijn we heel blij mee en dankbaar voor! Ook juf 
Jongkind (groep 6) is terug van zwangerschaps-
verlof. 
 
Juf Bouma keert op 14 september terug van haar 
zwangerschapsverlof en gaat dan aan de slag in 
groep 5. Tot die tijd zal juf Mijnster haar 
vervangen. Juf Mijnster gaat zelf op 20 septem-
ber met zwangerschapsverlof. 
 
Bij meester Kooij (groep 6) en zijn vrouw Jantine 
werd op 16 juli een zoon geboren: Jesse Willem 
(roepnaam Jesse). Hij is het broertje van Linde en 
Suze. 
Ook juf Den Ouden (OA) en haar man Remco 
werden verblijd met de geboorte van een zoon: 
Tyas Sebastiaan Teus (roepnaam Tyas). 
We willen ook op deze plaats beide ouders van 
harte feliciteren en wensen jullie alle goeds en 
Gods zegen toe bij de opvoeding. 
 
Verjaardagen personeel 

 22 september: juf Herweijer 

 23 september: juf Stouten 

 25 september: juf Haijes 
 
Hartelijk welkom 
We heten onze nieuwe leerlingen Nina (groep 6), 
Esmée (groep 3), Jidde (groep 1/2b) en Levi 
(groep 1/2b) de Bruin hartelijk welkom op onze 
school. We hopen dat jullie hier snel gewend zijn 
en wensen jullie hier een goede tijd! 
 
Ouderbijdrage 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar vragen 
we u om een vrijwillige bijdrage. Zoals in de 
schoolgids vermeld staat, stellen wij u voor om € 
15,00 per kind te betalen (en € 10,00 voor het 
tweede kind en € 5,00 voor de daarop volgende 

kinderen). Dit geld wordt besteed aan wat extra’s 
voor de leerlingen, zoals bijvoorbeeld het 
kerstboekje, traktaties, enzovoort. 
We verzoeken u vriendelijk het geld over te 
maken op NL78 RABO 0342709836 onder 
vermelding van ‘Vrijwillige bijdrage’ en de naam 
van uw kind(eren). Alvast hartelijk bedankt! 
 
Inschrijven oudervertelgesprek 
U wordt hartelijk uitgenodigd voor een 
oudervertelgesprek. De gesprekken zullen op 
school plaats vinden op dinsdag 7 september en 
donderdag 9 september. De inschrijving verloopt 
via Parro. Vanaf dinsdag 31 augustus (12:00) 
kunnen ouders met meerdere kinderen op school 
zich inschrijven. Vanaf woensdag 1 september 
(12:00) kunnen de andere ouders dat ook. De 
gespreksplanner staat open tot vrijdag 3 
september (12:00). 
Wij kunnen u op school ontvangen als we ons 
met elkaar houden aan de voorgeschreven 
richtlijnen. Deze kunt u in ons protocol lezen. 
 
Wijzigen Parro 
In de ouderapp Parro zijn twee zaken gewijzigd 
betreffende de ‘privacy-voorkeuren’.  
De keuzemogelijkheid om toestemming te geven 
voor het gebruik van fotomateriaal op social 
media is verdwenen, omdat wij als school geen 
gebruik maken van social media. In plaats 
daarvan kunt u nu aangegeven of u toestemming 
geeft voor het gebruik van foto’s in Parro. 
Daarnaast kunt u nu ook toestemming geven 
voor het gebruik maken van uw telefoonnummer 
op de klassenlijst, die in de groepen verstrekt 
wordt. Als u hiermee akkoord gaat, kunt u tijdens 
het oudervertelgesprek bij de leerkracht aan-
geven welk telefoonnummer er op de klassenlijst 
gebruikt mag worden. 
 
Oproep: klusjesman (M/V) gezocht 
We zijn op zoek naar een handige ouder die af en 
toe wat kleine onderhoudsklusjes voor ons wil 
verrichten. Als u hier tijd voor heeft, dan horen 
we dat graag! U kunt zich aanmelden via 
jp.teeuw@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl.  
 
Schoolgids 
De schoolgids is inmiddels verschenen. Hebt u de 
schoolgids nog niet in papieren vorm ontvangen, 
dan kunt u een exemplaar opvragen bij één van 
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De volgende Druppels verschijnt op  
woensdag 6 oktober. 

de directieleden. De volledige schoolgids is ook 
na te lezen op de website. 
 
In de schoolgids staat nog de naam van juf Been 
vermeld bij groep 1/2b. Dit moet na haar 
trouwen natuurlijk juf Romijn-Been zijn. 
 
Helaas ontbreekt in de papieren versie de pagina 
met informatie over de medezeggenschapsraad 
(MR). Het gaat om de volgende tekst: 
 
Aan de school is een medezeggenschapsraad (MR) 
verbonden. Deze bestaat uit twee personeelsleden en 
twee ouders. 
 
Namens het personeel: 
Mevr. A.A. Bouma-Verwijs 
Mevr. A.G. van Wijngaarden-Slotboom 
 
Namens de ouders: 
Mevr. C. Pladdet-Brandwijk 
Mevr. S.M. Schakel-Hakkesteegt 
 
Als adviserend lid is vertegenwoordigd:  
Dhr. J.P. Teeuw. 
 
In de MR worden zowel onderwijskundige als 
organisatorische zaken besproken. Wanneer u iets 
onder de aandacht van de MR wilt brengen, kunt u 
altijd één van de bovenstaande personen aanspreken. 
Uw vraag/probleem kan op de volgende MR 
vergadering aan de orde komen. Doelstelling is om 
met alle geledingen een goed overleg te hebben en tot 
een goede besluitvorming te komen. 
De MR vergadert gewoonlijk één keer per jaar. De 
datum vindt u in de jaarplanning. De MR-leden zijn 
bereikbaar via het telefoonnummer van de school 
0184-641480. 
 

Typecursus 
Op 20 september start de typecursus weer voor 
iedereen die zich daarvoor opgegeven heeft. 

Schoolbibliotheek 
De schoolbibliotheek start deze maand nog niet. 
Meer informatie hierover komt in de volgende 
nieuwsbrief. 
 
Hoofdluis 
Wilt u alstublieft de hoofden van uw kinderen 
goed controleren op hoofdluis? 
 
Vrijwilligers TSO (Wasko) gezocht 
Wasko zoekt vrijwilligers die met regelmaat 
helpen tijdens de lunch op school. Bij interesse of 
voor meer informatie: zie bijgevoegde 
advertentie. 
 
Agenda (september) 

 7 september: oudervertelgesprekken 

 9 september: oudervertelgesprekken 

 20 september: start typecursus 

 23 september: School op Safe (groep 1-4) 

 30 september: alle leerlingen ’s middags vrij 
 
Psalmrooster 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 A* 

6-9 87:1a 139:14a 89:19 

13-9 87:1 139:14 37:2 

20-9 46:6a 25:4a 84:4 

27-9 46:6 25:4 105:5 

4-10 105:5a 146:1a 40:4 

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

 


