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Ter inleiding 
Met het verschijnen van deze nieuwsbrief gaan de 
kinderen alweer vijf weken naar school! In de 
afgelopen weken is er veel gebeurd. Voor meester 
Boender stonden deze weken in het teken van zijn 
afscheid. Verderop in de deze nieuwsbrief blikken 
we daarop terug. Voor mij stonden deze weken in 
het teken van kennismaking. Het voelt hier al snel 
‘vertrouwd’. Fijn ook dat ik al zoveel ouders heb 
mogen spreken! Weet dat u altijd welkom bent 
voor een vraag, opmerking of gesprek! 

 
 
 

Afscheid meester Boender 
Afgelopen week hebben we afscheid mogen 
nemen van meester Boender, met tal van 
activiteiten voor kinderen, team en bestuur. We 
kijken dankbaar terug op een hele mooie en 
goede week!  
We willen u als ouders hartelijk bedanken voor uw 
bijdragen aan de afscheidscadeaus. Naast enkele 
prachtige cadeaus hebben we meester Boender 
nog een cheque kunnen geven van € 600,00 voor 
een elektrische fiets. 
Op de volgende bladzijde nog enkele persoonlijke 
woorden van meester Boender zelf. 
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Beste ouders en leerlingen van CBS de Bron, 
 
Heel hartelijk willen we u en jullie bedanken voor 
het afscheid wat jullie ons hebben gegeven. Het 
was in één woord geweldig. Al die jaren die we op 
onze school en in de Molenaarsgraafse en 
Brandwijkse gemeenschap hebben gewerkt, zijn 
voor ons onvergetelijk. Lies en ik en ook onze 
kinderen hebben ons altijd zeer welkom gevoeld. 
Met veel plezier en in grote dankbaarheid hebben 
we al die jaren met u en jullie  op een fijne manier 
samengewerkt. We zijn God dankbaar dat Hij ons 
allen dit met elkaar heeft gegeven. 
We wensen het bestuur, Jan Peter Teeuw en de 
collega’s  en u als ouders en uw kinderen alle 
goeds en Gods zegen voor de toekomst. 
Het ga jullie goed. 
 
Hartelijke groet, 
Lies & Kees Boender 
 
Personeel 
Op vrijdag 15 oktober trouwt juf Haijes (groep 7) 
met haar man Vincent. In juli heeft het burgerlijk 
huwelijk al plaatsgevonden en nu dus de 
kerkelijke inzegening. We wensen Geanne en 
Vincent een goede dag onder Gods zegen toe! 
De leerlingen van groep 7 zullen apart worden 
geïnformeerd over de invulling van deze dag. 
 
Meester Kooij (groep 6) zal tot de voorjaars-
vakantie op vrijdag geboorteverlof opnemen. Hij 
wordt vervangen door juf Van Wijgerden en 
incidenteel door meester Teeuw. 
 
Verjaardagen personeel 

 24 oktober: juf Hakkesteeg 

 2 november: juf Heijkoop 
 
Hartelijk welkom 
Afgelopen maand startten Finn Bennis, Hannah 
Schakel en Vince Theunisse in de kleutergroepen. 
We wensen jullie een fijne tijd op onze school! 
 
Ouderbezoeken 
Dit cursusjaar zullen de leerkrachten van groep 1-
7 weer bij alle leerlingen een ouderbezoek 
afleggen. De gesprekken zullen (uitzonderingen 
daargelaten) plaatsvinden tussen de 
herfstvakantie en de voorjaarsvakantie. De 
leerkrachten zullen zelf via Parro, per mail of 

telefonisch contact met u opnemen om een 
afspraak te maken. 
 
Vanwege deze ouderbezoeken komt de geplande 
gespreksavond van november te vervallen. 
 
Schooldammen 
We zijn blij dat het schooldammen dit jaar weer 
door kan gaan! Deze week zal er in de groepen 5-
8 geïnventariseerd worden welke leerlingen mee 
willen doen. Op donderdagmiddag 14 oktober 
start de eerste damtraining. De trainingen vinden 
na schooltijd plaats van 15:30 tot 16:00 en zullen 
net als de voorgaande jaren weer gegeven 
worden door Jeroen Schakel en Sipke Veenstra. 
 
Hoofdluis 
Wilt u alstublieft de hoofden van uw kinderen 
goed blijven controleren op hoofdluis? 
 
Op tijd 
Met enige regelmaat komen er kinderen nét te 
laat op school… Wilt u er op blijven letten dat uw 
kinderen vóór de bel van 8:30 uur en 13:15 uur in 
de klas zijn? Op dat tijdstip beginnen wij met de 
lessen. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Bibliotheek 
Vanaf donderdag 7 oktober kunnen alle leerlingen 
weer boeken lenen, van 13.05 tot 13.15 uur. Het 
lenen van de boeken is gratis. 
De ouders van de leerlingen uit groep 1-3 mogen 
met hun kind mee naar binnen om een boek uit te 
kiezen. Daarna kunt u uw kind op de gang gedag 
zeggen, en gaat het kind zelf naar de eigen klas. 
De leerlingen uit groep 4-8 lenen zelfstandig hun 
boeken. 
Boeken mogen alleen mee naar huis in een tas. 
Zorgt u ervoor dat uw kind een tas bij zich 
heeft waar een (groot) prentenboek in past? 
We vinden het fijn dat de moeder van Lisanne en 
de moeder van Niels en Eline ons ook dit jaar weer 
behulpzaam willen zijn! 
 
Zien! en monitoring sociale veiligheid  
De leerkrachten vullen deze maand de 
signaleringslijst ‘Zien!’ in. Daarnaast vullen de 
leerlingen van groep 5 t/m 8 de vragenlijst ‘Sociale 
veiligheid’ in. 
 
 
 



De volgende Druppels verschijnt op  
woensdag 3 november. 

Dag van de leraar 
Afgelopen dinsdag, 5 oktober, was het de dag van 
de leraar. Net zoals in vorige jaren heeft het 
bestuur hier ook nu aandacht aan besteed. 
 
Kinderboekenmaand 
Op veel scholen worden deze maand activiteiten 
rondom de kinderboekenmaand georganiseerd. 
In verband met de drukke afscheidsweek hebben 
wij besloten dit te verplaatsen naar eind januari. 
 
Goed Gezien, Goed Bekeken 
De groepen 7 en 8 nemen deel aan het 
scholenproject ‘Goed Gezien, Goed Bekeken’. Het 
motto van deze teken/schilderwedstrijd is dit jaar 
‘Dat kan mijn kleine zusje ook’. Er wordt een 
gastles gegeven door een amateurkunstenaar en 
de leerlingen gaan zelf een kunstwerk maken. Een 
selectie van de kunstwerken zal tentoongesteld 
worden van 18 t/m 20 november in ‘De 
Werkplaats’ in Nieuwpoort. De groepen 7 en 8 
zullen een bezoek brengen aan deze 
tentoonstelling. 
 
Informatieavond voortgezet onderwijs groep 8  
Op maandagavond 25 oktober wordt er een 
informatieavond voor de ouders van de groep 8-
leerlingen georganiseerd. Betreffende ouders 
ontvangen nadere informatie over aanvangstijd 
en invulling van de avond. In oktober en 
november volgt meer informatie in verband met 
het traject van schoolkeuze van diverse VO-
scholen. 
 
School op Seef 
Donderdag 28 oktober is er School op Seef voor de 
groepen 5, 6 en 7.  De leerlingen hebben ’s 
middags een fiets nodig.  
 
 
 
 
 

Dankdag 
Woensdag 3 november is de dankdag voor gewas 
en arbeid. Het thema dit jaar is ‘Dankend 
doorgaan’, naar aanleiding van het verhaal van 
het offer van Noach zoals beschreven in Genesis 
8:15 – 9:17. 
Het gezinsdagboekje wordt vrijdag 29 oktober aan 
de oudste leerlingen meegegeven. 
De psalmen die deze week geleerd worden (en in 
de dankdagdiensten in Molenaarsgraaf en 
Brandwijk een plaats zullen krijgen zijn Psalm 93:4 
(groep 1-4) en Psalm 65:6 (groep 5-8). 
 
Agenda (oktober) 

 6 oktober: workshop 1/2a 

 7 oktober: start schoolbibliotheek 

 12 oktober: kleutergym Giga 

 13 oktober: workshop 1/2a 

 14 oktober: gym Giga groep 3-4  

 14 oktober: start schooldammen 

 18 oktober – 22 oktober: herfstvakantie 

 25 oktober: informatieavond VO (groep 8)  

 28 oktober: School op Seef (groep 5-7) 

 3 november: dankdag 
 
Psalmrooster 

Datum Groep 
3-4 

Groep 
5-8 

A* 

11-10 105:5 146:1 77:7 

Herfstvakantie - - - 

25-10 111:3 99:8 97:4 

1-11 93:4 65:6 - 

8-11 17:8a 72:1 92:1 

*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.  
 
 
 

 


