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Ter inleiding 
Als u deze nieuwsbrief in handen heeft, is de 
laatste maand van het jaar alweer begonnen. 
December wordt wel de ‘maand van verwachting’ 
genoemd. Voor veel kinderen begint dat 
verwachten al in november trouwens, want ‘vol 
verwachting klopt ons hart’, en ‘zou de goede Sint 
wel komen’? Wij als volwassenen kijken verder 
(tenminste, dat hoop ik!): we leven in de periode 
van advent, de periode van verwachten en uitzien 
naar de komst van het Kind in de kribbe.  
Wellicht zijn we nu vooral nog bezig met ‘de 
maatregelen’ die straks gelden met kerst, of zien 
we het meest uit naar de vakantie die volgt na 26 
december, misschien zien we ook wel op tegen de 
kerstdagen… Het verandert de essentie van kerst 
niet: het wonder dat God méns wilde worden, dat 
Hij in onze duisternis het Licht weer wilde 
ontsteken. 
 

Heer, geef wereldwijd Uw vrede. 
Kom tot ons, de wereld wacht. 
Hoor ons bidden hier beneden 

om Uw vrede in ons hart. 
 
Alvast goede, gezegende kerstdagen gewenst en 
een voorspoedig nieuwjaar! 
 
Personeel 
Juf Den Ouden (OA) komt in de week voor de 
kerstvakantie weer terug van zwangerschaps-
verlof. 
 
Verjaardagen personeel 

 10 december: juf Houweling 

Hartelijk welkom 
We heten onze nieuwe kleuters Max Molenaar, 
Evi van der Ham en Joost de Gier van harte 
welkom op school. We hopen dat jullie hier snel 
gewend zijn en wensen jullie hier een goede tijd! 
 
Voortgang nieuw schoolplein 
De afgelopen anderhalve week is er al hard 
gewerkt op het schoolplein! Oude toestellen en 
bomen zijn verwijderd, de tegels zijn uit de grond 
gehaald én een deel ligt er inmiddels al weer in, 
aan de beplanting is begonnen… We kijken uit 
naar het resultaat! De komende anderhalve week 
zal nog gewerkt worden aan de bestrating. Zoals 
het er naar uitziet worden in week 51 de nieuwe 
toestellen geplaatst.  
 

Eén dezer dagen zal de hoofdingang van het plein 
tijdelijk niet te gebruiken zijn. Dit geldt dan ook 
voor de fietsenstalling. Die dag(en) kunnen de 
kinderen hun fiets of step plaatsen bij ‘De Rank’, 
en via de ingang bij de voetbalkooi het plein op. 
Omdat het aantal fiets- en stepparkeerplaatsen bij 

http://www.cbsdebronmolenaarsgraaf.nl/


‘De Rank’ niet zo groot is als op school, vragen we 
de kinderen die dagen zoveel als mogelijk lopend 
te komen. 
De exacte data krijgen de kinderen in de klas te 
horen. 

 
Coronamaatregelen (update) 
Afgelopen week heeft de overheid enkele nieuwe 
coronamaatregelen aangekondigd voor de 
scholen. We zijn blij dat (vooralsnog) de scholen 
open kunnen blijven! Wel is het beleid dat er geen 
ouders en externe bezoekers meer in school 
mogen komen, tenzij dat onderwijskundig 
noodzakelijk is.  
Hieronder een overzicht van enkele wijzigingen.  
 

 De typecursus op maandag wordt niet meer 
op school gegeven. Betreffende leerlingen 
worden geïnformeerd door de typedocent. 

 De schoolbieb op donderdag vervalt. 

 Het schooldammen op donderdag vervalt. 

 Het decemberdamtoernooi van 29 november 
gaat in gewijzigde vorm door. De kinderen 
zullen niet meer gemengd, maar per klas in 
hun eigen lokaal de wedstrijden spelen. Ook 
hierbij zijn ouders helaas niet meer welkom. 

 Vrijdagmiddag 3 december viert groep 5-8 
Sinterklaas met surprises. Als uw kind een 
surprise heeft gemaakt maar die middag niet 
op school kan zijn, dan kunt u vrijdagmiddag 
om 13:00 uur de gemaakte surprise komen 
afgeven in de klas. De surprise die gemaakt is 
voor uw kind, kunt u om 15:15 uur ophalen. U 
kunt uiteraard ook zelf regelen dat een andere 
leerling de surprise brengt en haalt. 

 
Als er nieuwe maatregelen bekend gemaakt 
worden, zullen we u hierover via Parro 

informeren. De nieuwste versie van ons 
coronaprotocol wordt deze week op onze website 
geplaatst. 
 
Kerstviering 
Vanwege de coronamaatregelen ziet de 
kerstviering er ook dit jaar helaas anders uit dan 
gepland… De kerstviering op woensdagavond 22 
december die in de jaarkalender staat, vervalt. In 
plaats daarvan vieren de kinderen op 
vrijdagmorgen 24 december het kerstfeest in hun 
eigen klas. 
 
Kerstvakantie  
Op vrijdagmiddag 24 december begint de 
kerstvakantie, en zijn alle leerlingen ‘s middags al 
vrij. Na de vakantie starten we weer op maandag 
10 januari 2022. 
 
Zendingsgeld 
Elke maandag wordt er in alle klassen 
zendingsgeld opgehaald. Dit geld is bestemd voor 
drie verschillende doelen: Woord & Daad, de GZB 
en het Zeister Zendingsgenootschap (ZGG). Via 
Woord & Daad sponsoren we drie kinderen: 
Djoulie Fleurimond uit Haïti, Yuri Janeth Jiguan 
García uit Guatemala en Henriette Nabi uit 
Burkina Faso.  
De afgelopen tijd merken we dat de opbrengst 
langzaam maar zeker steeds kleiner wordt: soms 
wordt er in een klas van ruim 20 kinderen nog 
geen € 3,00 per week opgehaald… Daarom de 
oproep: wilt u aan het zendingsgeld blijven 
denken? Bedankt! 
 
Sinterklaas (herinnering) 
Van de meeste leerlingen hebben we inmiddels de 
bijdrage binnen voor het Sinterklaascadeau. 
Mocht u het nog niet betaald hebben, wilt u dat 
dan deze week doen? U kunt het bedrag (€ 3,00) 
overmaken via deze link of het bedrag storten op 
rekening NL78 RABO 0342709836 (met 
vermelding van naam en groep). Eventueel kan 
het bedrag ook contant aan de leerkracht gegeven 
worden. 
 
Tweede prijs ‘Goed gezien, goed bekeken’ 
In de vorige nieuwsbrief hebben we iets 
geschreven over de deelname van groep 7 en 8 
aan het kunstproject van ‘Goed gezien, goed 
bekeken’. Alle leerlingen hebben een kunstwerk 
ingeleverd, en een deskundige jury heeft hun 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=XCghrutURvq4FKrlHXmK7A


De volgende Druppels verschijnt op  
woensdag 12 januari. 

kunstwerken én die van veel andere basisscholen 
uit de regio beoordeeld. Amelie van Hof (groep 8) 
heeft de tweede prijs gewonnen. Van harte 
gefeliciteerd! 
Over haar kunstwerk schrijft de jury onder andere:  

 
“Zo vrolijk, en dan heel fijntjes accenten 
aangegeven met zwart. Ondanks het vele 
kleurgebruik is de eenheid in het schilderij 
behouden. Ook zit er beweging in het schilderij. 
Echt een schilderij waar je blij van wordt!” 
 
Lege cartridges en toners 
Al jaren zamelen we op school lege cartridges en 
toners in. We doen dit niet alleen omdat het goed 
is voor het milieu, maar ook omdat we per 
ingeleverd item een kleine vergoeding krijgen. De 
afgelopen jaren is de inzameling wat gestagneerd, 
maar we kunnen ons voorstellen dat door het vele 
thuiswerken de hoeveelheid lege inktpatronen 
weer aardig gestegen zal zijn… Daarom: heeft u 
thuis lege cartridges of toners? Geef ze mee naar 
school! Ze kunnen ingeleverd worden in de grote 
kartonnen doos die bij de ingang naast groep 3 
staat. Ook kleine elektronische apparaten mogen 
ingeleverd worden! 
 
Even voorstellen 
Op verzoek plaatsen we bijgaand voorstelstukje 
van Lisanne Scholtes, pedagoog bij Jong JGZ: 

“Ik ben Lisanne Scholtes, werkzaam als pedagoog 
bij Jong JGZ. Als pedagoog bij Jong JGZ houd ik mij 

bezig met voorlichting, 
advies en ondersteuning 
geven omtrent alles wat te 
maken heeft met opvoeding 
en gedrag van het kind (0 
tot 18 jaar).  
Mocht je vragen hebben of 
informatie willen dan kan je 

dit gerust aan mij vragen, dan kunnen wij samen 
kijken wat er het beste bij jou en je gezin past.  
 
Tijdens de vaste contactmomenten en het 
inloopspreekuur bij het consultatiebureau kan je 
aangeven dat je contact met mij wilt.  
 
Mocht je direct een vraag aan mij willen stellen, 
dan kan je mailen naar l.scholtes@jongjgz.nl.” 
 
Agenda 

 29 november: damtoernooi (zonder ouders!) 

 3 december: Sinterklaas 

 16 december: crea-middag (groep 3-4) 

 17 december: crea-middag (groep 5-8) 

 24 december: ’s middags vrij (groep 1-8) 
 
Psalmrooster 

Datum Groep 3-4 Groep 5-
8 

A* 

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

13-12 LvM:3 141:3 LvM:2 

20-12  98:2a 89:9 

*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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