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Ter inleiding 
Vandaag is het biddag. Op school en in de kerk 
staan we stil bij het thema ‘Blijven bidden’.  
De afgelopen weken hebben de leerlingen van de 
school een ‘gebedsmuur’ gemaakt, waarbij ze op 
papieren ‘stenen’ hun gebedspunten schreven. 
Het is mooi om eens voor die muur stil te staan, 
en te lezen wat kinderen geschreven hebben, om 
zo ook te zien wat ze bezig houdt. De één bidt voor 
genezing van een zieke oma, de ander vraagt 
gebed voor de bewoners van Oekraïne, weer een 
ander vraagt God om bescherming van de dieren, 
iemand schrijft: ‘Ik dank U voor mijn zusje’… 
Wat is het mooi om te mogen weten dat God al 
deze gebeden wil horen, en op Zijn manier ook zal 
verhoren! In dat vertrouwen vragen we ook uw 
gebed: voor de school, voor onze leerlingen, voor 
het team, voor het bestuur… Want op welke 
manier we ook bij de school betrokken zijn, Gods 
zegen en nabijheid hebben we allemaal nodig! 

 
Hartelijk welkom 
Ook deze maand verwelkomen we weer veel 
nieuwe leerlingen op school. In de instroomgroep 

komen Bram Bot, Yvanca Otten, Tessa Stuij, Linde 
van Maaren, Robin Stuij, Michelle Graveland, Stijn 
Bons, Jens van den Dool en Louise Maat voor het 
eerst naar school. Na een verhuizing startte Kyan 
Sterrenburg in groep 3. We hopen dat jullie hier 
snel gewend zijn en wensen jullie hier een goede 
tijd! 
 
Oorlog Oekraïne 
De oorlog in Oekraïne gaat ook onze 
gemeenschap niet voorbij. Mooi om te zien en te 
horen dat diverse gezinnen hun huis open gesteld 
hebben om gevluchte Oekraïners op te vangen. 
Als school zijn we gevraagd of er de komende 
periode een aantal Oekraïense kinderen bij ons 
naar school mag komen, en uiteraard hebben we 
daar ‘ja’ op gezegd. Wanneer deze kinderen zullen 
komen en in welke klassen, is nu nog niet bekend.  
 
Wandelen voor Water 
Ook dit jaar doet ‘de Bron’ weer mee aan het 
project ‘Wandelen voor Water’. Op vrijdagmiddag 
25 maart lopen de leerlingen van groep 7 en 8 zo’n 
6 kilometer, met op hun rug een gewicht van 6 
kilo. Hiermee halen ze geld op voor projecten voor 
een betere watervoorziening wereldwijd. 
De route start op de parkeerplaats tegenover de 
kerk, waarna de leerlingen over de Graafdijk West 
lopen tot het ‘witte bruggetje’. Dat steken ze over, 
waarna ze aan de andere kant van het water weer 
terug lopen. U bent van harte welkom om de 
leerlingen onderweg aan te moedigen of een 
stukje met hen mee te lopen! 
Via deze link kunt u inloggen op onze school-
pagina. Hier kunt u zien hoeveel geld er al is 
opgehaald, en kunt u ook rechtstreeks doneren.  

http://www.cbsdebronmolenaarsgraaf.nl/
https://scholen.wandelenvoorwater.nl/actie/debronmolenaarsgraaf


De volgende Druppels verschijnt op  
woensdag 6 april. 

De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen in de klas 
meer informatie over de sponsoractie. Ook zal er 
met één of meerdere lessen aandacht worden 
besteed aan de projecten van ‘Wandelen voor 
water’. 
 
Coronaversoepelingen 
De op 15 februari aangekondigde corona-
versoepelingen hebben ook invloed op de 
schoolpraktijk. We zijn blij dat de schoolbieb en 
het schooldammen deze week weer kunnen 
starten. 
Er is ook meer ruimte voor ouders in school – zo 
was de tentoonstelling over kunst in groep 1/2 
gelukkig alweer toegankelijk voor ouders! 
 
Wat het halen en brengen van leerlingen betreft 
verandert er nog niks. 

 
Koningsspelen 
De koningsspelen vinden dit jaar plaats op 
dinsdag 26 april, en dus niet op vrijdag 22 april, 
zoals in de jaarplanning staat. Dat betekent ook 
dat alle leerlingen op dinsdagmiddag 26 april vrij 
zijn en we op vrijdagmiddag 22 april de leerlingen 
van groep 5-8 gewoon op school verwachten. 
Meer informatie over de koningsspelen zelf volgt 
in de volgende nieuwsbrief. 
 
Damtoernooi 
De regionale damtoernooien kunnen dit jaar 
gelukkig doorgaan! Ze worden dit jaar gehouden 
op woensdagmiddag 23 maart (welpen) en 30 
maart (pupillen) in het Noorderhuis in 
Noordeloos. 
 
 
 
 
 

Studiedag 
Op maandag 21 maart heeft het team weer een 
studiedag. Alle leerlingen zijn die dag vrij. 
 
Ouderbrieven Wonderlijk gemaakt 
De aankomende periode zullen de lessen van 
‘Wonderlijk Gemaakt’, onze methode rondom 
seksuele vorming, weer gegeven worden. De 
methode is dit jaar vernieuwd en uitgebreid. Per 
klas wordt een informatiebrief verstuurd waarin 
de inhoud van de lessen wordt beschreven.  
 
Hoofdluis 
De afgelopen weken is er in een drietal groepen 
weer hoofdluis geconstateerd. De betreffende 
klassen zijn via Parro geïnformeerd, maar het lijkt 
ons goed om ook in het algemeen de oproep nog 
maar eens te doen: wilt u er bij uw kinderen 
frequent op blijven letten of u niets ziet kriebelen 
tussen het haar? 
 
Agenda 

 16 maart: workshop (groep 1/2) 

 17 maart: School op Seef (groep 7) 

 18 maart: bedrijfsbezoek TTA (groep 7/8) 

 21 maart: studiedag (alle leerlingen vrij) 

 23 maart: workshop (groep 1/2) 

 23 maart: damtoernooi (welpen) 

 25 maart: Wandelen voor Water (groep 7-8) 

 28 maart: verkeersexamen (groep 7) 

 30 maart: grote rekendag 

 30 maart: damtoernooi (pupillen) 
 
Psalmrooster 

Datum Groep 3-4 Groep 5-
8 

A* 

14-3 116:1 103:7 45:7 

21-3 116:3a 119:88a 22:3 

28-3 116:3 119:88 85:1 

4-4 22:16a 51:4a 6:2 

*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.  
 
 
 

 


