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Ter inleiding 
Dat er in drie weken tijd veel dingen anders 
kunnen gaan dan gepland, hebben we de 
afgelopen periode wel weer gemerkt… 
Waar de eerste dagen na de kerstvakantie nog 
rustig startten (frappant eigenlijk, dat bijna 
iedereen in het onderwijs bij ‘rustig’ nu niet meer 
denkt aan het gedrag van leerlingen maar vooral 
aan de hoeveelheid thuiszittende en besmette 
leerlingen…) kwam daar na anderhalve week 
verandering in. Steeds meer leerlingen thuis, een 
klas in quarantaine, personeel dat uitviel… 
We zijn blij met de versoepelingen van vorige 
week, en tegelijk merken dat we op school nog 
niet van corona af zijn. Zo start de instroomgroep 
een week later dan gepland doordat juf Van Essen 
ziek thuis is. 
Als ik ouders spreek, gaat het geregeld over 
corona: hoe de kinderen zich voelen, hoe het 
onderwijs op afstand gaat, welke moeilijkheden er 
soms zijn, maar ook welke mooie momenten… 
Soms hoor ik van zorgen, maar vaker nog van 
veerkracht, positiviteit, creativiteit én vertrouwen 
– vertrouwen in een goede God die, hoe de 
omstandigheden ook zijn, voor ons blijft zorgen! 
 
Personeel 
Na de voorjaarsvakantie komt juf Mijnster weer 
terug van haar zwangerschapsverlof. Ze zal dan in 
plaats van juf Brandwijk les gaan geven in groep 7, 
op donderdag en vrijdagmorgen. 
 
Verjaardagen personeel 

 8 februari: juf Van Wijk 

 14 februari: juf Molenaar 

 24 februari: juf Mijnster 

 29 februari: juf De Bruijn 

 1 maart: juf Bouma 
 
Hartelijk welkom 
Maandag 7 februari start de instroomgroep en 
heten we vier nieuwe leerlingen welkom die deze 
maand 4 jaar worden: Jeftha Mourik, Amelie 
Pladdet, Seph van Zessen en Aron Schep. We 
hopen dat jullie hier snel gewend zijn en wensen 
jullie hier een goede tijd! 
 
Stagiaire 
Vanaf 31 januari tot het Paasweekend loopt juf 
Edith Houweling stage op onze school. Ze volgt op 
dit moment de opleiding tot onderwijsassistent en 
zal met name in de onderbouw met individuele 
leerlingen en kleine groepjes kinderen aan de slag 
gaan. 
 
Eerste prijs kleurwedstrijd 
Eind december hebben de leerlingen van groep 5 
en 6 meegedaan aan de kleurplatenwedstrijd van 
‘Ben Bizzie’, de organisatie die binnen gemeente 
Molenlanden zorgt voor het aanbod van 
(sport)activiteiten voor kinderen.  
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Begin dit jaar werd bekendgemaakt dat Noa van 
der Wal (groep 6) de eerste prijs gewonnen had: 
haar tekening siert de voorkant van de nieuwe 
Ben Bizzie-brochure! Daarom kwam wethouder 
Bram Visser deze brochure, samen met een 
prachtige goodiebag, op maandag 24 januari 
feestelijk overhandigen aan Noa. Ook wint heel 
groep 6 een drumworkshop.  
Een korte impressie van de prijsuitreiking is te zien 
op YouTube. 

 
Inschrijven nieuwe leerlingen 
Inschrijven is mogelijk voor alle kinderen die vóór 
1 oktober 2023 4 jaar worden. Vanwege de nu nog 
geldende coronamaatregelen gaat de geplande 
inschrijfmiddag op maandag 7 februari niet door. 
Wilt u uw kind aanmelden, mailt u dan naar 
info@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl, graag met 
vermelding van de naam en geboortedatum van 
uw kind. U krijgt dan van ons een inschrijf-
formulier teruggemaild. 
 
Rapport 
Op vrijdag 11 februari krijgen de kinderen hun 
eerste rapport van dit schooljaar. In vergelijking 
met andere jaren ziet dit rapport er anders uit: 
sinds dit jaar werken we met het digitale rapport 
van ParnasSys. 
Het rapport bestaat uit twee delen: een pagina 
met cijfers en beoordelingen, en een pagina met 
daarop de uitslagen van de Cito-toetsen, 

weergegeven in grafieken. In het rapport zelf is 
een leeswijzer opgenomen die op beide delen een 
toelichting geeft. 
 
Rapportgesprekken 
Op donderdag 17 februari staan ’s middags en ’s 
avonds de rapportgesprekken gepland. Zoals het 
er nu uit ziet, hopen we deze gesprekken weer 
‘fysiek’ te voeren en bent u dus van harte welkom 
op school.  
Vanaf vrijdagmorgen 11 februari om 9.00 uur 
kunnen alle gezinnen met twee of meer kinderen 
op school zich inschrijven. Vanaf zaterdagmorgen 
12 februari om 9.00 uur kunnen de andere 
gezinnen dat ook. De inschrijving sluit op maandag 
14 februari om 12.00 uur. 
 
Corona(maatregelen) 
Na de laatste wijzigingen in het coronabeleid (zie 
hiervoor het Parro-bericht van woensdag 26 
januari) hebben we besloten niet elke besmetting 
in de klas meer te melden. Pas wanneer er (zoals 
de GGD dat formuleert) een uitbraak van 
besmettingen komt, kan de GGD adviseren om de 
volledige klas toch in quarantaine te plaatsen, en 
in dat geval lichten we u tijdig in. 
 
Zolang de overheid nog zelftesten verstrekt, 
krijgen alle leerlingen uit groep 6-8 wekelijks twee 
zelftesten mee naar huis. 
 
Biddag 
Op woensdag 9 maart is het biddag. Het thema 
van dit jaar is ‘Blijven bidden’, naar aanleiding van 
het verhaal uit Daniël 6. In de begeleidende map 
staat onder andere: We willen de kinderen 
motiveren om te blijven bidden, wát er ook 
gebeurt, vanuit het vertrouwen dat God voor hen 
zal zorgen. We laten hen zien op welke momenten 
je kunt bidden en hoe je dat nu doet. De 
geschiedenis van Daniël geeft mooie aanknopings-
punten om daarop in te gaan. 
We zingen de themaliederen op school. Ook leren 
we Psalm 121 : 1 (groep 1-4) en Psalm 121 : 4 
(groep 5-8).  
Het gezinsdagboekje gaat vrijdag 25 februari mee 
naar huis.  
 
Studiedag 
Om alvast in de agenda te schrijven: op maandag 
21 maart is de volgende studiedag gepland. Alle 
leerlingen zijn die dag vrij. 

https://www.youtube.com/watch?v=6KFWDeCqO0U
mailto:info@cbsdebronmolenaarsgraaf.nl


De volgende Druppels verschijnt op  
woensdag 9 maart. 

Vakantierooster 2022-2023 (concept) 
Herfstvakantie - 24 okt. t/m 28 okt. 2022 
Kerstvakantie - 26 dec. 2022 t/m 6 jan. 2023 
Voorjaarsvakantie - 27 febr. t/m 3 maart. 2023 
Paasvakantie - 7 april t/m 10 april 2023 
Meivakantie - 24 april t/m 5 mei 2023   
Hemelvaart - 18 mei t/m 19 mei 2023  
Pinksteren - 29 mei 2023    
Zomervakantie - 10 juli t/m 18 aug. 2023 
 
Agenda 

 4 februari: voorleeswedstrijd 

 11 februari: rapport 1 (groep 1-8) 

 17 februari: rapportgespreken 

 28 februari t/m 4 maart: voorjaarsvakantie 

 9 maart: biddag 

 21 maart: studiedag (alle leerlingen vrij) 
 

Psalmrooster 

Datum Groep 
3-4 

Groep 
5-8 

A* 

7-2 81:12 92:1 72:7 

14-2 21:13a 6:9a 123:1 

21-2 21:13b 6:9 49:6 

voorjaarsvakantie 21:13 135:3 89:7 

7-3 (Biddag) 121:1 121:4 52:5 

*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.  
 
 
 

 


