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Ter inleiding 
Het nieuwe jaar is weer begonnen, en gelukkig zijn 
de scholen weer open gegaan! We hopen dat dat 
de rest van het jaar ook zo zal blijven, en dat we 
niet nogmaals met een scholensluiting te maken 
krijgen. 
Het begin van het nieuwe jaar is vaak een moment 
van vooruitblikken. Maandagmorgen lazen we 
met het team woorden uit Hebreeën 12 waarin 
we worden opgeroepen om niet vooruit, maar 
juist omhoog te kijken: naar Jezus, onze Verlosser. 
Vergelijk het maar met kinderen die tijdens de 
gymles een lange houten stok op twee vingers 
laten balanceren. Wanneer ze om zich heen 
kijken, lukt het niet om die stok lang te laten 
staan, en valt de stok. Alleen wanneer ze strak en 
gefocust naar boven kijken, houden ze de balans, 
en lukt het wel.  
Laten we dit jaar met die ‘focus’ het oog naar 
Boven gericht houden! 
 
Personeel (1) 
Maandag 31 januari start de instroomgroep. 
Leerkracht van deze groep wordt juf L. (Leonie) 
van Essen. Zij loopt hier haar LIO-stage en blijft na 
afronding van die stageperiode tot aan de 
zomervakantie. Hieronder stelt ze zich kort aan u 
voor. 
 
Binnenkort start ik de 
instroomgroep op. 
Daarom wil ik mij graag 
even kort voorstellen. Ik 
ben Leonie van Essen en 
22 jaar oud. Ik woon in 
Streefkerk en hoop 

binnenkort de Pabo af te ronden. Vorig jaar heb ik een 
aantal weken stagegelopen op ‘de Bron’. Nu start ik 
hier in februari met de instroomgroep. Ik heb hier 
enorm veel zin in en zie er naar uit om aan de slag te 
gaan! 

 
U kunt voor vragen de juf altijd bereiken op het 
telefoonnummer van de school of via de e-mail: 
l.vanessen@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl.  
 
Personeel (2) 
Juf De Haaij is deze maand voor het laatst aan het 
werk op school als onderwijsassistent. Het 
afgelopen jaar liep ze hier stage. Marjolein: 
hartelijk bedankt voor je inzet en je fijne bijdrage 
aan ons onderwijs! 
 
Verjaardagen personeel 

 21 januari: juf Van Vianen (groep 4) 

 23 januari: juf Romijn (groep 1/2b) 

 29 januari: meester Kooij (groep 6) 
 
Hartelijk welkom 
We heten onze nieuwe leerlingen Abigail van 
Zessen, Mahbod Ghadiri, Seth Aantjes, Elodie 
Hofman (instroomgroep) en Bo Pieters (groep 5) 
van harte welkom op school. We hopen dat jullie 
hier snel gewend zijn en wensen jullie hier een 
goede tijd! 
 
Schoonmaakavond 
Op dinsdagavond 1 februari wordt van 19:00 uur 
tot 21:00 uur de tweede schoonmaakavond 
gehouden. De vorige keer, in november, heeft een 
aantal ouders heel hard gewerkt om de ramen van 
de lokalen weer fris te krijgen! Op dit moment 
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hebben we zeven opgaven voor 1 februari. Geeft 
u zich ook nog op? Het zou fijn zijn als we met 
ongeveer 15 ouders aanwezig zijn! Opgeven kan  
telefonisch (0184-641480) of per mail: 
jp.teeuw@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl.  
 
Nieuw schoolplein 
Eind november en begin december zijn vier 
aannemers uit ons dorp hard bezig geweest om 
het hele plein opnieuw te bestraten en beplanten. 
In een hoog tempo kreeg het hele plein in slechts 
drie weken tijd een compleet nieuw uiterlijk. Ook 
op deze plek daarom een hartelijk woord van dank 
aan de heren Breedveld, Van Hoorne, Kok en Van 
der Meer, voor jullie inzet, gedrevenheid en 
enthousiasme! 

In de twee weken voor kerst is een begin gemaakt 
met het plaatsen van de speeltoestellen. Deze 
week zijn die werkzaamheden afgerond. 
 
Te zijner tijd zullen we een datum bekend maken 
waarop we het nieuwe plein feestelijk ‘in gebruik’ 
willen nemen. Houd hiervoor Parro en de 
nieuwsbrieven in de gaten! 
 

 
 

Privacy-voorkeuren Parro 
Binnen de school vinden geregeld lessen en 
activiteiten plaats waarvan het leuk zou zijn als er 
in Parro een foto gedeeld kan worden naar de 
ouders van die groep. Op dit moment is dat alleen 
in de meeste groepen nog niet mogelijk: van veel 
leerlingen is nog niet bekend of er een foto waar 
zij opstaan in Parro gedeeld mag worden. Wilt u 
daarom (als u dat nog niet gedaan heeft) in Parro 
de privacy-voorkeuren aanvullen? Bedankt! 
 
Citotoetsen 
Deze maand worden in groep 3-8 de Citotoetsen 
weer afgenomen. Deze toetsen geven ons een 
beeld hoe de aangeboden stof van het afgelopen 
halfjaar wordt beheerst. De uitslagen van de 
toetsen krijgt u in februari samen met het eerste 
rapport. 

 
Halen en brengen 
Wilt u, als u uw kind met de auto naar school 
brengt, niet stoppen in de Dorpsstraat vlakbij 
school? Dit in verband met de doorstroom van het 
verkeer en de verkeersveiligheid. U kunt het beste 
de auto even bij de Jumbo parkeren óf uw kind 
afzetten bij De Rank. In beide gevallen kan uw kind 
veilig over de stoep naar school lopen. 
 
Zelftesten 
Deze week zijn er vier zelftesten uitgedeeld aan de 
leerlingen van groep 6-8. Vanaf maandag 24 
januari kunnen de leerlingen van groep 6-8 
wekelijks twee zelftesten meenemen. 
 
Studiedag 26 januari 
Op woensdag 26 januari houden we een 
studiedag op school rondom onder andere ICT en 
ons nieuwe rapport. Alle leerlingen zijn die dag 
vrij.  
 
Stagiaires 
Van 24 januari tot 4 februari komen er weer drie 
pabostudenten stagelopen op school. Juf Irene 
Schippers zal lesgeven in groep 6 en juf Elze-Roza 
Alblas en juf Lisette Kentie lopen stage in groep 
1/2b. 
 
Agenda 

 12 januari: workshop (groep 7-8) 

 13 januari: School op Seef (groep 5-6) 

 19 januari: workshop (groep 7-8) 
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De volgende Druppels verschijnt op  
woensdag 2 februari. 

 26 januari: studiedag – alle leerlingen vrij! 

 28 januari: gastles techniek groep 8 

 31 januari: start voorleesweek 

 1 februari: schoonmaakavond 
 
Psalmrooster 

Datum Groep 3-4 Groep 5-8 A* 

17-1 LvS:1a 134:1 LvS:2 

24-1 LvS:1 84:6a GdH:8 

31-1 81:12a 84:6 95:5 

*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.  
 
 
 

 


