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Ter inleiding 
Vandaag is het dankdag. Dankend doorgaan is dit 
jaar het thema dat de HGJB ons aanreikte. Naar 
aanleiding van Genesis 8 en 9 staan we op school 
en in de kerk stil bij het verhaal van Noach, die na 
ongeveer een jaar de ark weer mag verlaten en 
dan als eerste een dankoffer brengt.  
Dankdag – een dag die verschillende reacties en 
emoties bij ons op kan roepen. Voor de één is er 
veel om voor te danken: gezondheid, werk, nieuw 
leven, fijne contacten, nieuwe relaties… Voor de 
ander zijn er juist zorgen: als de gezondheid ons in 
de steek laat, als het op het werk tegenzit, als er 
ongewenste veranderingen zijn, als het leven 
soms zwaar valt… Misschien maakt ook de 
‘coronasituatie’ ons soms onzeker: hoe zal het 
gaan, deze herfst en winter? 
En toch: ook dit jaar is het weer dankdag. Paulus 
schrijft: “Dank God in alles. Want dit is de wil van 
God in Christus Jezus voor u.” Niet: dank God voor 
alles, maar: dank God in alles. En dan zullen we 
ervaren dat onze God in alle omstandigheden bij 
ons wil zijn! 

Personeel (1) 
In het gezin van juf Mijnster 
werd op 7 oktober een zoon 
geboren: Gijs Wijnand. Zijn 
roepnaam is Gijs. Op het 
kaartje staat ‘Hij bedacht jou 
en Hij heeft je / toevertrouwd 
aan ons.’ We wensen Arie en 
Marline de zegen van de 
God toe Die nieuw leven 
geeft én dat nieuwe leven 
met Zijn zorgende hand wil 
beschermen. 
 
Personeel (2) 
Zoals u al in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen 
lezen, trouwde op vrijdag 15 oktober juf Haijes 
met haar man Vincent. ’s Middags was het 
bruidspaar op school om met de leerlingen te 
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lunchen en foto’s te maken. Daarnaast werden 
alle kinderen getrakteerd op een heerlijk ijsje! 

 
Personeel (3) 
Vanwege gezondheidsredenen zal juf Van 
Wijngaarden de komende tijd niet aanwezig zijn in 
groep 8. Zij wordt vervangen door een ‘oude 
bekende’: meester Boender. 
 
Verjaardagen personeel 

 9 november: juf Den Ouden 

 15 november: juf Rozendaal 
 
Hartelijk welkom 
We heten onze nieuwe leerlingen Reza Opraus en 
David van der Velden (beiden groep 1/2b) van 
harte welkom op onze school. We hopen dat jullie 
hier snel gewend zijn en wensen jullie hier een 
goede tijd! 
 
Corona 
Helaas loopt het aantal coronabesmettingen in 
onze gemeente weer behoorlijk op. Ook onder 
onze leerlingen horen steeds meer we van 
besmette en zieke leerlingen. Hierover hebben wij 
contact met de GGD. 
Op de persconferentie van gisteravond zijn nog 
geen beperkende maatregelen voor het onderwijs 
aangekondigd. Mocht dat wel aan de orde zijn, 
dan zullen we u weer tijdig informeren. 
 
 Stagiaires 
Van 1 tot 12 november komen er drie studenten 
van Driestar Educatief stagelopen op onze school. 
In groep 4 zijn dat Lisette Kentie en Elze-Rosa 
Alblas (Pabo 2), en in groep 7 is dat Irene 
Schippers (Pabo 3).  
 

Op tijd 
Nogmaals een herinnering (of een oproep, of een 
aanmaning, net wat van toepassing is): wilt u er op 
blijven letten dat de kinderen op tijd op school 
zijn? Als de tweede bel gaat om 8:30 uur en 13:15 
uur starten de lessen, dus de kinderen moeten 
voor de tweede bel in school zijn! 
 
Nieuw schoolplein 
Op maandag 22 november zal een start gemaakt 
worden met de aanleg van het nieuwe 
schoolplein! We zijn heel blij dat dit nu 
gerealiseerd kan worden. 
Gedurende vier weken zal het plein slechts 
gedeeltelijk begaanbaar zijn. Steeds is er wel een 
gedeelte waarop de kinderen kunnen spelen, en 
ook blijven de in- en uitgangen zoveel mogelijk 
bereikbaar. De kinderen zullen wel met wat meer 
zand onder hun schoenen (en aan hun kleding) 
thuis komen… 
Als we weten wanneer het nieuwe plein klaar is, 
wordt u via de nieuwsbrief of via Parro verder 
geïnformeerd over de feestelijke opening ervan! 
Uiteraard geldt voor de gehele planning: ijs en 
weder dienende… 
 
Schoonmaakavonden 
Dit schooljaar willen we de schoonmaakavonden 
weer oppakken. U bent van harte welkom om 
onder leiding van onze schoonmaakster Marjan 
van Hoorne één of meerdere avonden uw steentje 
hieraan bij te dragen. De volgende data zijn 
vastgezet: 

 dinsdagavond 16 november 

 dinsdagavond 1 februari 

 dinsdagavond 4 april 

 woensdagavond 29 juni 
Er wordt schoongemaakt van 19:30 tot 21:00. Als 
u mee wilt helpen, kunt u zich opgeven via 
jp.teeuw@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl. 
 
Sinterklaas 
Vrijdag 3 december vieren we weer Sinterklaas! 
Alle kinderen krijgen een presentje. Daarvoor 
vragen we aan u een kleine bijdrage van € 3,00 per 
leerling. U kunt dit bedrag overmaken via deze link 
of het bedrag storten op rekening NL78 RABO 
0342709836, graag met vermelding van naam en 
groep. Eventueel kan het bedrag ook contant aan 
de leerkracht gegeven worden. 
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De volgende Druppels verschijnt op  
woensdag 1 december. 

De leerlingen van groep 1-4 vieren ’s morgens 
Sinterklaas. De leerlingen van groep 5-8  maken 
een surprise en vieren Sinterklaas op de middag. 
 
Decemberdamtoernooi 
Op dinsdagmiddag 30 november wordt het 
decemberdamtoernooi weer georganiseerd! Alle 
leerlingen uit groep 5-8 mogen zich hiervoor 
opgeven. De opgavestrookjes zijn al in de klassen 
uitgedeeld. Het toernooi begint om 15:30 uur en 
duurt ruim anderhalf uur. Voor drinken en wat 
lekkers wordt gezorgd. Voor alle deelnemers is er 
een cadeautje! Ouders zijn van harte welkom om 
even te komen kijken. 
 
Actie Bartiméus 
Begin oktober heeft het Bartiméus Fonds een 
gastles gegeven in groep 5 en 6 over de wereld van 
blinde en slechtziende kinderen. Aan deze les 
werd een actie gekoppeld. Deze actie heeft het 
mooie bedrag van € 681,17 (en 10 Nieuw 
Zeelandse dollarcent) opgeleverd! Alle kinderen: 
bedankt voor jullie inzet! 
 
Bellen voor ziekmeldingen 
Met regelmaat bellen er ouders ’s morgens om 
hun kind ziek te melden. In de schoolgids staat 
daarover dat we op maandag weekopening en op 
vrijdag weeksluiting  hebben. Deze vinden (in 
tegenstelling tot wat in de schoolgids staat) plaats 
van 8:00 uur tot 8:15 uur. Wilt u voor een 
ziekmelding op maandag of vrijdag dus vóór 8:00 
uur of ná 8:15 uur bellen? 
 
Drempelonderzoek in groep 8 
In de maand november vindt in groep 8 het 
Drempelonderzoek plaats. De uitslag hiervan 
wordt meegenomen bij het schooladvies voor de 
leerlingen van groep 8. 
 
‘Goed gezien, goed bekeken’ 
De afgelopen weken hebben de leerlingen van 
groep 7 en 8 kunstwerken gemaakt onder leiding 
van enkele kunstenaars van ‘Goed gezien, goed 

bekeken’. In de week van 8 november worden de 
tekeningen die de leerlingen hebben gemaakt, 
ingeleverd. De jury zal de ingeleverde 
werkstukken van de leerlingen van de 
deelnemende scholen beoordelen.  
 
Week van de mediawijsheid 
De week van 8 tot 12 november is in 
onderwijsland de ‘Week van de mediawijsheid’. In 
alle klassen hopen we hier aandacht aan te 
schenken.  
 
Mailadres MR 
Sinds deze week is de MR te bereiken op een eigen 
mailadres: mr@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl. 
 
Agenda 

 3 november: dankdag 

 10 november: workshops groep 5/6 

 12 november: lootjes trekken Sinterklaas 

 15 november: scholenmarkt VO 

 16 november: 1e schoonmaakavond 

 22 november: start aanleg nieuwe schoolplein 

 30 november: decemberdamtoernooi 
 
Psalmrooster 

Datum Groep 3-
4 

Groep 5-8 A* 

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

15-11 17:8 89:2a 34:6 

22-11 96:1a 89:2 119:5 

29-11 96:1 89:9a 51:3 

6-12 LvM:3a 89:9 19:7 

*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.  
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