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linkerkant het onderdeel ‘Ongewenste mail’ en klik hier
op ‘Veilige afzenders’. Vul hier het mailadres
(mailservice@email.parnassys.net) in. Het is nu
toegevoegd als vertrouwde afzender.
Indien u een Apple-mailadres heeft, zoals @me.com,
@icloud,com, 2mac.com of een ander Apple-domein,
dient u het adres mailservice@email.parnassys.net als
veilige afzender toe te voegen aan uw mailprogramma.

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

Informatieavond
Donderdagavond 20 september bent u van harte uitgenodigd voor
onze informatieavond. Tijdens deze avond geven de leerkrachten
en onderwijsassistenten uitleg over de werkwijze in de groepen en
de verwachtingen die er dit jaar zijn van de leerlingen. Er is
natuurlijk volop gelegenheid om vragen te stellen en een kijkje te
nemen in de lesmaterialen.
Voor het programma verwijzen we naar de brief die u inmiddels
via e-mail heeft ontvangen.

Studiedag
Maandag 17 september gaat het team in de ochtend aan de slag
met weektaken. De leerkrachten zijn en blijven sturend als het
gaat om de leerdoelen die de leerlingen moeten behalen, maar er
zijn ook onderdelen in het leerpakket waar leerlingen zelf
verantwoordelijk voor kunnen zijn. Te denken valt aan opdrachten
met de computer, stillezen/duo lezen en verdiepingsopdrachten.
Tijdens de studiedag gaan we aan de slag met de doelen die we
voor ogen hebben en maken we een stappenplan om het werken
met weektaken geleidelijk in te voeren.
In de middag krijgen we een voorlichting over de nieuwe
privacywet en de zaken die wij als school op orde moeten hebben
om hieraan te kunnen voldoen. In volgende nieuwsbrieven
informeren we u hier verder over.

E-mail uit ParnasSys ontvangen
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Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Dianne Bakker en een aantal van jullie
hebben mij vast al eens gezien.
Ik ben werkzaam als
onderwijsassistente bij de kleuters,
groep 1-2. De Molenwerf gaat als
VVE-school meer samenwerken met
VVE-peuteropvang TIBBE en deze rol
ga ik vervullen.
Wat ga ik precies doen?
De afgelopen weken ben ik vooral bezig geweest om
kennis te maken met de kinderen, zowel de kleuters als
de peuters, waarvan de meesten mij nog niet kennen.
Dit heb ik gedaan door gewoon aanwezig te zijn op de
groep zodat de kinderen rustig aan mij kunnen wennen.
Zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien is er in de hal
een gezellig knus hoekje gecreëerd. Dit hoekje verandert
elk thema, zodat ik daar met peuters en kleuters samen
themagericht kan werken. Ik laat steeds 2 peuters en 2
kleuters met elkaar spelen onder mijn begeleiding:
hierdoor kunnen de kinderen van elkaar leren.
We gaan voornamelijk op taal en sociaal-emotioneel
gebied ondersteunen.
U kunt met vragen terecht bij Henrieke of Monique van
PSZ TIBBE, of bij Danielle of mij van groep 1-2.
We gaan voor veel speel- en leerplezier het komende
jaar!

Verbeterde bereikbaarheid JGZ-GGD
De bereikbaarheid van de afdeling Jeugdgezondheidszorg
van GGD Gelderland-Zuid is verbeterd! U kunt hen nu
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur als volgt
bereiken: telefonisch via (088) 144 71 11 of
jeugdgezondheidzorg@ggdgelderlandzuid.nl
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Wij krijgen soms van ouders te horen dat zij geen e-mail
ontvangen die wij hen via ParnasSys sturen.
Hoe zorgt u er nou voor dat ParnasSys als veilige afzender van mail
wordt gezien?
Als u een Gmail-adres heeft kan het adres
mailservice@email.parnassys.net op de volgende manier als
contact worden toegevoegd:
Log in op Gmail en klik aan de linkerkant op de tekst ‘Gmail’. Er
opent een dropdown menu. Kies in dit menu voor Contacten. Er
opent nu een nieuw venster waarin via het plusteken een contact
kan worden toegevoegd.
Als u een Hotmail-, Live- of Outlook-mailadres heeft gaat dit als
volgt:
Ga naar outlook.live.com
Klik rechts bovenin op het wieltje (E-mail – instellingen), er opent
een dropdown menu. Kies hierin voor opties. Zoek aan de
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Vreedzame school blok 2: we lossen conflicten zelf op
Omdat we het belangrijk vinden het schooljaar goed te starten en
de sfeer direct goed neer te zetten, werken we met de methode
van de Vreedzame School.
Voor onze nieuwe ouders: de Vreedzame School is een
programma dat streeft naar een klimaat waarin kinderen zich
betrokken voelen bij wat er in hun klas en in hun school gebeurt.
De school wordt gezien als democratische gemeenschap waarin
iedereen een stem heeft, zich gezien en gehoord voelt, en op een
positieve manier met elkaar omgaat. Hierbij nemen we
conflictoplossing en leerling participatie als startpunt. Kinderen en
leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te
streven naar oplossingen die voor beide partijen acceptabel zijn:
win-winoplossingen. Leerlingen krijgen ook allerlei taken in de klas
en in de school. Zo leren ze al doende vaardigheden die ze nodig
hebben als (toekomstig) burger in onze democratische
samenleving. De klas en de school worden zo een oefenplaats voor
actief burgerschap.
Blok 2 van De Vreedzame School heeft als thema: “We lossen
conflicten zelf op”. In dit blok leren we hoe we zelf (zonder hulp
van de leerkracht) conflicten kunnen oplossen.
U kunt met uw kind hierover ‘kletsen’ aan de hand van deze
vragen:
- Zijn er ook weleens erge conflicten geweest in jouw groep?
- Welke soorten geweld ken je?
- Heb jij weleens een conflict gehad op school? Wat was de
aanleiding?
- Hoe los je een conflict op een goede manier op?
- Wat doe je bij een ruzie als je de rode pet op zet? En bij de
blauwe pet? En bij de gele?
- Wat zijn de voor- en nadelen van de gele pet?
- Wanneer is er sprake van een win-win oplossing?
- Kun je mij iets vertellen over het stappenplan ‘PRAAT HET UIT’?

Maakchallenge

de energie telkens wordt doorgegeven? Onze
Maakchallenge vindt plaats in een zelf meegebrachte
(verhuis)doos, waarin je je eigen kettingreactie kunt
bouwen. Als alle dozen uiteindelijk aan elkaar verbonden
worden, kan de mega grote kettingreactie gaan knallen!
De Maakchallenge is gebaseerd op de ‘Rube Goldberg
machine’, vernoemd naar de Amerikaanse cartoonist
Rube Goldberg. Het is een complex apparaat dat een
zeer eenvoudige opgave, soms onnodig langzaam,
indirect en omstandig uitvoert. Daarbij worden
verschillende delen (bijvoorbeeld conservenblikken,
kogels en bindtouw, enz.) zo opgebouwd, dat ze een
kettingreactie geven die uiteindelijk helemaal aan het
eind zijn doel bereikt. Een geweldig voorbeeld is de
prachtige videoclip bij het nummer ‘This too shall pass’
van OK Go.
Help mee bouwen!
Dus, ben je 6 jaar of ouder en hou je van techniek en
maken? Neem dan je (verhuis)doos mee en help
woensdag 19 september in De Pluk in Geldermalsen van
15.00 tot 17.00 uur mee bouwen aan deze machine!
Tijdens deze middag lopen experts rond om te helpen en
zijn er nog prijzen te winnen voor de meest creatieve
kettingreacties.

Start sociale vaardigheidstraining 9-12 jaar in Tiel
In januari 2019 start Wijkteam Tiel-Noord met een
training sociale vaardigheden voor kinderen tussen 9-12
jaar uit heel Tiel. De locatie van deze training is
basisschool De Molenwerf. Startdatum is 8 Januari van
15:15 tot 16:30 wekelijks tot 8 keer, hier zit een week
vakantie tussen.
De training is geschikt voor kinderen die moeite hebben
met: contact te maken en te houden met
leeftijdsgenoten, die het moeilijk vinden hun eigen
mening te geven en veel bezig zijn met wat een ander
van hen vindt. Kinderen die weinig of onhandig voor
zichzelf opkomen, kinderen die vaak piekeren.
Aanmelden kan al wel, dan wordt je per aanmelddatum
op de lijst gezet. Geïnteresseerd? Vraag de
informatiebrief bij de intern begeleider (Monique Otten)
of bel om je aan te melden naar: 088-0017781.
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In het laatste weekend van september is de Maker Fair in
Eindhoven, het grootste Maakfestival van Nederland. In aanloop
naar deze fair organiseert het Medialab van bibliotheek
Geldermalsen samen met de Rotary Geldermalsen-Waalkant en
MakerPoint een ‘Maakchallenge’ waar kinderen vanaf 6 jaar aan
mee kunnen doen. Kettingreacties maken is niet alleen heel leuk,
maar bovendien ook behoorlijk leerzaam. Hoe zorg je ervoor dat

0344 – 632689

 www.molenwerf-tiel.nl

 molenwerf@opo-r.nl

De Molenwerf Tiel

Nieuwsbrief
Schooljaar 2018– 2019
nieuwsbrief 2, 13 september 2018

Word jij het zangtalent van Tiel?
Van 1 t/m 5 oktober is het de week van de opvoeding. Dit jaar met
het thema ‘Opvoeden is samenspel’.
De wijkteams van Tiel organiseren deze week ZangTalent Tiel.
Daarin gaan ze op zoek naar de beste zanger of zangeres van Tiel.
De hele week zijn er door heel Tiel voorrondes. Je kan meedoen in
verschillende categorieën, verdeeld over verschillende leeftijden.
Maar ook als groepje of duo kan je meedoen! Op 5 oktober om
15.00 uur is de grote finale in het Lingecollege aan de
Heiligestraat.
Denk je dat jij kans maakt op de titel zangtalent van Tiel?
Meld je dan voor 23 september aan via
talentenjacht.tiel@hotmail.com
Vermeld daarbij je naam, adres, leeftijd en Youtube-link met de
karaoke versie van het liedje dat je wilt gaan zingen.
Na je aanmelding ontvang je een mailtje met alle informatie en de
datum en locatie van de voorronde waarin je wordt verwacht.
Kijk voor meer informatie en updates op www.zangtalenttiel.nl

Jarig
De volgende leerlingen vieren deze maand hun verjaardag:
15 september Justyna Moroz (groep 7)
11 jaar
23 september Lina Bouhotan (groep 6)
9 jaar
24 september Dilana Teunissen (groep 7) 11 jaar
Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!
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