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Als u interesse heeft in onze nieuwe werkwijze dan kunt
u een afspraak maken om eens tijdens de les te komen
kijken. Ook kunt u natuurlijk al uw vragen stellen aan de
groepsleerkrachten of aan de directeur, Pascha Vink.

AGENDA
17 september
20 september
19 oktober
22 t/m 26 oktober

Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Informatieavond voor alle ouders
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie

Activiteitenkalender

Welkom
Na een mooie, lange zomer zijn alle leerlingen en leerkrachten
uitgerust en met positieve energie aan het nieuwe schooljaar
begonnen. Zoals u deze week heeft kunnen zien hebben we nu
ook in de lokalen prachtige nieuwe plafonds en verlichting.
Inloop
Net als vorig schooljaar starten we iedere dag met een inloop. Dat
betekent dat leerlingen en hun ouder(s) vanaf 8.15 uur welkom
zijn in de groepen. We hebben gemerkt dat dit een heel rustig
begin van de dag is en dat leerlingen en ouder(s) het prettig
vinden om samen in de groep aan een les te beginnen of even kort
met de leerkracht te spreken. Onze lessen beginnen zoals u van
ons gewend bent gewoon om 8.30 uur.

We wensen iedereen een fijn schooljaar!

In de vakantie is hard gewerkt aan onze activiteitenkalender. Als het goed is hebben alle gezinnen een
kalender gekregen. Als u een extra exemplaar nodig
heeft kunt u die afhalen bij onze administratie.

Leerlingadministratie
Zijn er wijzigingen in de gegevens van u of van uw
kind(eren): heeft u bijvoorbeeld een ander
telefoonnummer? Geeft u dit dan zo snel mogelijk door
aan onze administratie. U kunt even binnenlopen of een
mail met uw gegevens sturen naar molenwerf@opo-r.nl

Schoolgids
Op onze website www.molenwerf-tiel.nl vindt u een link
naar onze schoolgids. U kunt de schoolgids online
doorbladeren, downloaden of (naar behoefte) printen.

Fruitmozaïek
Op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 september
gaan onze hulpouders er weer voor zorgen dat namens
de Molenwerf een mooie fruitmozaïek wordt gelegd.
Alle hulp is hierbij welkom, dus als u tijd en zin heeft zien
we u graag één van deze dagen bij de legplek van onze
mozaïek.

Jarig

Nieuwe werkwijze

Priorlaan 1 4003 AP Tiel

Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!
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Zoals u inmiddels heeft gemerkt zijn we gestart met een nieuwe
werkwijze voor rekenen. De groepen zijn zo ingericht dat de
leerlingen precies weten waar ze moeten zijn voor instructie, inoefening en zelfstandige verwerking. Voor zowel de leerkrachten
als de leerlingen is het even wennen, maar de reacties zijn vooral
heel positief. We kunnen tijdens de les beter aansluiten bij de
onderwijsbehoefte van de leerlingen en er zijn meer medewerkers
in de groep om de leerlingen te begeleiden.
De komende periode gebruiken we om samen met onze
rekenspecialist Margo Kampshof en de leerlingen in gesprek te
gaan en de organisatie te verbeteren en verfijnen.

De volgende leerlingen vieren komende maand hun
verjaardag:
3 september
Nikki Teunissen (groep 2) 5 jaar
15 september Justyna Moroz (groep 7)
11 jaar
23 september Lina Bouhotan (groep 6)
9 jaar
24 september Dilana Teunissen (groep 7) 11 jaar
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