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Ter inleiding 
Vorige week woensdag was het 4 mei. Als school 
mochten we een bijdrage leveren aan de 
herdenkingsbijeenkomsten bij het oorlogsmonu-
ment, in de kerk en bij de oorlogsgraven. Fijn om 
op die manier als school betrokken te zijn in en bij 
ons dorp! 
In de kerk hebben een aantal leerlingen van de 
school een lied gezongen over oorlog en vrede. 
Enkele regels daaruit luidden: 
 

Er is er maar Eén die echte vrede geeft 
en dat is Jezus, de God die eeuwig leeft. 
Hij geeft Zijn liefde die alles overwint 
en je hart is de plek waar die vrede begint. 

 

 
 
Personeel 
In maart hebben we geadverteerd voor nieuw 
personeel. We zijn blij te kunnen melden dat juf 
Wilma Krijgsman uit Giessenburg per 1 augustus 
ons team komt versterken! In de volgende 
nieuwsbrief zal ze zich voorstellen. 
 

Stagiaires 
Vanaf 23 mei komen Elze-Roza Alblas, Lisette 
Kentie en Irene Schippers weer twee weken stage 
lopen. Het is hun vierde en laatste stageperiode 
hier op school. Bedankt voor jullie inzet het 
afgelopen jaar! 
 
Verjaardagen personeel 

• 18 mei: juf Van Essen 

• 5 juni: meester Boender 
 
Hartelijk welkom 
Na de meivakantie is Fiene van Wijngaarden op 
school gekomen, en verderop in de maand starten 
ook Maud Spruijtenburg en Tobe Breedveld. We 
hopen dat jullie snel gewend zijn en wensen je een 
goede tijd hier op school! 
 
Opening nieuwe schoolplein 
Op maandagmiddag 30 mei wordt het nieuwe 
schoolplein feestelijk geopend! U bent allen van 
harte welkom om 15:00 uur om dit mee te maken. 
Na de opening gaan de leerlingen direct naar huis. 
 
Sportdag 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd, 
wordt de sportdag gehouden op dinsdag 31 mei. 
De leerlingen van groep 0-4 zijn die dag ’s middags 
vrij. Meer informatie over de sportdag is al via 
Parro gedeeld. 
 
Vrije dagen 
Op dinsdag 7 juni, ‘derde Pinksterdag’, zijn de 
leerlingen vrij en is de school gesloten. Ook de dag 
erna, woensdag 8 juni, hoeven de kinderen niet 
naar school: dan hebben we een studiedag.  

http://www.cbsdebronmolenaarsgraaf.nl/


De laatste Druppels van dit schooljaar 
verschijnt op woensdag 8 juni. 

Schoolreis 
Op vrijdag 10 juni gaan de instroomgroep en de 
groepen 1 en 2 op schoolreis naar de speeltuin in 
Bleskensgraaf. Op maandag 20 juni gaan groep 3-
7 op schoolreis naar de Spelerij & Uitvinderij in 
Dieren. (NB: de groepen 0, 1, 2 en 8 hebben die 
maandag vrij.) 
Meer informatie over beide schoolreizen volgt via 
Parro. 
 
Boekenmarkt 
De boekenmarkt van 25 april heeft het mooie 
bedrag van € 98,20 opgebracht! We gebruiken dit 
geld om nieuwe boeken aan te schaffen. 
 
Zendingsgeld 
Elke maandag halen we zendingsgeld op. Dit geld 
is bestemd voor onze drie sponsorkinderen, de 
GBZ, het ZZG en het zendingsproject van de 
Gereformeerde kerk. Wellicht is deze herinnering 
voor u geheel overbodig, maar toch: blijft u eraan 
denken om elke maandag wat mee te geven?  
 
Ledenvergadering 
Op maandag 16 mei houdt de schoolvereniging 
haar jaarlijkse ledenvergadering. Alle leden 
hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. 
 
Agenda 

• 11 mei: voetbaltoernooi jongens 

• 12 mei: voetbaltoernooi meisjes 

• 13 mei: workshop Art&Tech (groep 8) 

• 14 mei: landelijke finale damtoernooi te 
Baarn (welpen) 

• 16 mei: ledenvergadering schoolvereniging 

• 21 mei: landelijke finale damtoernooi te 
Loenen a/d Vecht (pupillen) 

• 23 mei t/m 25 mei: schoolkamp groep 8 

• 26 mei: Hemelvaartsdag 

• 27 mei: leerlingen vrij 

• 30 mei: opening nieuwe schoolplein 

• 31 mei: sportdag 

• 1 juni: praktisch verkeersexamen (groep 7) 

• 3 juni: Game-On (groep 7 & 8) 

• 7 juni: leerlingen vrij 

• 8 juni: leerlingen vrij (studiedag personeel) 

• 9 juni: MR-vergadering 
 
Psalmrooster 

Datum Groep 3-4 Groep 5-
8 

A* 

9-5 100:3a 68:17a 66:5 

16-5 100:3 116:10 30:2 

23-5 24:4a 31:5a 47:1 

30-5 24:4 31:5 119:3 

*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.  
 
 
 

 


