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AGENDA
3 t/m 14 oktober
19 oktober
22 t/m 26 oktober

Kinderboekenweek
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie

Schoolfotograaf
De afspraak met de schoolfotograaf is gemaakt! Donderdag 21
maart 2019 komt de fotograaf opnames maken van uw
zoon/dochter. Zet deze datum dus vast in uw agenda!

Leerlingenraad
De leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn alweer druk aan de
slag met de verkiezingen van de leerlingenraad. Deze week
worden de leerlingen in de groepen voorbereid op de verkiezingen
en krijgen ze de mogelijkheid om zich verkiesbaar te stellen.
Vrijdag 5 oktober maken we bekend wie er dit schooljaar
deelnemen aan de leerlingenraad.

Ouderraad
Zoals u weet gaan we onze activiteiten dit jaar op een iets andere
manier organiseren. We zijn daarom gestart met een ouderraad.
De ouderraad bestaat uit de volgende ouders;
 Hannie de Kruijff
 Angelique Teunissen
 Roelie van Kesteren
 Mariëlle Hol
En teamleden;
 Jessica Davelaar
 Sandra Hacken (penningmeester)
 Pascha Vink
In de allereerste ouderraad vergadering is een planning gemaakt
van de activiteiten die dit schooljaar worden georganiseerd en zijn
werkgroepen samengesteld waar zowel leden van de ouderraad
als teamleden in deelnemen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het
maken van een draaiboek waarin alle afspraken worden
vastgelegd en waarin de rol van de leerlingenraad bij de activiteit
wordt meegenomen.
Als u vragen heeft over de ouderraad of als u graag wilt
meehelpen bij een activiteit, spreek dan één van de leden aan.

Ouderbijdrage
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Krentenbaard
Er heerst krentenbaard op school. Krentenbaard is een
infectie van de huid. Het komt vaak voor bij kinderen die
jonger zijn dan negen jaar. De infectie zit meestal rond
de neus of mond, maar kan op het hele lichaam
voorkomen.
Krentenbaard begint vaak op een plaats waar de huid al
beschadigd is (een schaafplekje, krabplekje of eczeem).
Er ontstaan enkele wondjes, rode plekjes en soms
blaasjes met gele pus. Deze ontstoken plekjes kunnen
samenvloeien en zich uitbreiden.
Krentenbaard gaat niet gemakkelijk vanzelf over. Je kunt
een antibioticazalfje halen bij de huisarts. Als de klachten
groter zijn, dan kan de huisarts ook een antibioticakuur
voorschrijven. Dek de plekjes niet af met een pleister: de
kans bestaat dat de plekken dan groter worden.
Thuisblijven helpt niet om krentenbaard te voorkomen.
Een kind is namelijk al besmettelijk voordat er klachten
ontstaan. Je kind kan ook meerdere keren besmet raken
en krentenbaard krijgen. Als uw kind krentenbaard heeft,
zeg het dan wel even tegen de juf of meester.

Mediatoren
Volgende week begint de opleiding tot mediator van de
Vreedzame School.
Wat is een mediator eigenlijk?
Een mediator is een leerling die kan helpen om een
conflict op te lossen tussen andere leerlingen, denk aan
een kleine ruzie in de pauze. De mediator gaat dan in
gesprek met deze leerlingen en ze proberen met elkaar
tot een oplossing te komen zodat een kleine ruzie niet
groter wordt.
De leerling leert tijdens de opleiding welke vragen je kan
stellen, luisteren, gesprek samenvatten en bemiddelen.
Aan het eind van de opleiding krijgen de nieuwe
mediatoren een diploma en kunnen zij aan de slag!
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Naast het verplichte lesprogramma zorgt het onderwijsteam,
daarbij bijgestaan door ouders, gedurende het schooljaar ook voor
een aantal leuke en zinvolle activiteiten voor onze kinderen en hun
ouders/verzorgers. Deze activiteiten komen de sfeer op de
Molenwerf ten goede.
Aangezien wij hiervoor geen budget ontvangen, is dit alleen
mogelijk dankzij een jaarlijkse financiële bijdrage van u als

ouder/verzorger. Zonder deze bijdrage zijn we
genoodzaakt om de activiteiten minder uitbundig te
vieren of zelfs volledig te schrappen.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt aan het begin van
ieder schooljaar door de MR vastgesteld. Voor het
schooljaar 2018-2019 bedraagt de ouderbijdrage
(ongewijzigd) € 22,50 per kind.
Alle ouders/verzorgers hebben inmiddels een brief met
betalingsverzoek ontvangen. Heeft u deze niet gekregen?
Meld u dan even bij onze administratie.
Wij rekenen graag op uw bijdrage!
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Acht leerlingen gaan de opleiding doen, de ouders van deze
leerlingen hebben al een brief ontvangen. Twee leerlingen uit
groep 8 die vorig jaar de opleiding hebben gevolgd zijn ook dit
schooljaar mediator.
Reactie van een mediator:
Ik vind mediator zijn erg leuk, want dan leer je mensen
bijvoorbeeld beter kennen en je weet waarom ze boos kunnen
worden.
-Tygo

Even voorstellen
Hallo! Mijn naam is Fenne Verwegen en vanaf dit schooljaar ben ik
werkzaam als kinderoefentherapeut i.o. Ik
werk voor de praktijk van Samantha Damen:
kinderoefentherapie “Motoriek in
Beweging”. Ik woon in Lithoijen, NoordBrabant en ben 26 jaar oud. Naast de
Molenwerf ben ik ook werkzaam op de
Wiekslag in Rijswijk en in het speciaal
onderwijs in Oss.

Peuter-/kleuterontbijt
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Verbeter de taal van uw kind(eren)
Voorlezen is heel belangrijk voor de taalontwikkeling van
uw kind(eren). Heeft uw zoon of dochter moeite met de
Nederlandse taal en vindt u het zelf moeilijk om voor te
lezen en uw kind(eren) te helpen met taal? Dan kan een
vrijwilliger van Boek op Bezoek helpen. Samen gaat u
thuis voorlezen, praten en taalspelletjes doen. Een half
jaar lang, iedere week. Hoe meer taal een kind hoort,
hoe sneller en beter het leert.
Vraag een inschrijfformulier bij de leerkracht van uw
zoon/dochter of haal er één bij de administratie van onze
school en breng het naar de Bibliotheek (Rechtbankstraat
3 in Tiel). Een medewerker van de Bibliotheek nodigt u
uit voor een gesprek.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is een orgaan binnen de school die meekijkt en
meedenkt over het onderwijs en de kwaliteit op de
Molenwerf. Twee leerkrachten en twee ouders
vertegenwoordigen de school.
In onze eerste vergadering hebben we onze speerpunten
voor het aankomende jaar vastgesteld: de belangrijkste
punten waar we dit jaar op gaan letten. Natuurlijk kunt u
als ouder zelf ook punten aandragen voor de MR.
We vergaderen op maandagavond. De agenda, met
aanvangstijd, hangt een week voor de vergadering op het
prikbord. De eerstvolgende vergadering is op maandag
15 oktober.
We maken meteen van de gelegenheid gebruik om een
oproep aan de ouders te doen. Volgend schooljaar gaat
Carla Schel (moeder van Tygo uit groep 8) uit de MR.
Daarom zoeken we een nieuw MR-ouderlid.
Mocht u interesse hebben of meer informatie over de
MR willen kunt u mailen naar p.adriaansen@opo-r.nl of
s.oort@opo-r.nl.
U kunt ons natuurlijk ook
aanspreken op het plein of in de
klas.
De MR bestaat dit jaar uit:
Petra (leerkracht groep 4/5)
Sevgi (moeder van Batu uit groep 6)
Carla (moeder van Tygo uit groep 8)
Samantha (leerkracht groep 6/7)
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Donderdag 13 september was het zover: samen met de kleuters
uit groep 1-2 en de peuters van peuteropvang Tibbe starten we
ons nieuwe
thema "Eten en
Drinken" met een
gezamenlijk
ontbijt. Dit deden
we in de hal waar
de tafels mooi
gedekt waren.
Het was erg
gezellig en we
genoten van
heerlijke
broodjes. Het beleg voor de broodjes kregen we van de Emté.
Misschien heeft u ook al onze mooie winkel gezien in de hal bij de
kleuteringang? Juf Dianne heeft hem mooi ingericht en gaat er nu
regelmatig met peuters en kleuters samen spelen. Om het er als
een echte winkel uit te laten zien hebben we mooie posters
gekregen van de Lidl en mochten we zelfs een echt
winkelwagentje lenen! Van Bakkerij van Keulen kregen we wit en
bruin brood, croissantjes en krentenbollen om mee te spelen in
de winkel. Zo kunnen onze peuters en kleuters echt oefenen om
boodschappen te doen.
We bedanken Emté, Bakkerij Van Keulen en de Lidl voor het
schenken van het ontbijt en het beschikbaar stellen van spullen
voor ons thema.

Boek op Bezoek
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Voor alle kinderen op de basisschool! Kom jij ook lekker
buitenspelen na school? We doen tikkertje, estafette, voetballen,
waterspelletjes, trefspelen en andere spelletjes! Deelname is
gratis!
Buiten spelen is leuk! Kom jij ook?
Wanneer? Iedere donderdag van 14:30 uur – 16:00 uur (tot de
herfstvakantie)
Waar? Speelplein van de Molenwerf

Kinderboekenweek
Kinderboeken over vriendschap staan centraal in de
Kinderboekenweek 2018, die loopt van woensdag
3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018.
Wanneer u tijdens de Kinderboekenweek een
boek van 10 euro of meer koopt voor uw
zoon/dochter krijgt u het
Kinderboekenweekgeschenk (De eilandenruzie van Jozua Douglas)
cadeau.
Ook op school besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek:
er worden o.a. lessen vanuit de Bibliotheek verzorgd.
Tijdens de Kinderboekenweek is er van alles te doen in de
Bibliotheek. In Tiel is op zaterdag 6 oktober een gezellig
Kinderboekenfestijn met workshops striptekenen en
vriendenboekjes maken. Er zijn twee leuke voorstellingen, je kunt
vriendschapsbandjes maken en samen met je vriend(in) op de
foto. Kinderen openen om 13.45 uur het festijn met dé dans van
de Kinderboekenweek 2018. Kijk voor meer informatie op de
website www.bibliotheekrivierenland.nl

Leuke sportactiviteiten in de herfstvakantie
In de herfstvakantie organiseert
SportFriends leuke sportactiviteiten voor
alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Opgeven kan via het
inschrijfformulier wat uw zoon/dochter van zijn/haar juf of
meester krijgt. Wilt u ervoor zorgen dat dit formulier uiterlijk
maandag 8 oktober wordt ingeleverd?

Ook als je nog geen instrument kunt bespelen, ben je
welkom. Voorafgaand aan de orkestrepetities krijg je vier
lessen op het instrument van jouw keuze.
De instrumentlessen beginnen vanaf woensdag 31
oktober of donderdag 1 november in Zinder,
Rechtbankstraat 1 in Tiel. De orkestrepetities starten
vanaf woensdag 28 of donderdag 29 november op één
van de onderstaande locaties:
 De Regenboog, Mr. Rinkstraat 19 op
woensdag om 15.15 uur
 De Moespot, Wadensteinlaan 46a op
donderdag om 15.15 uur
 De Waaijer, Kornoelje 1 op donderdag om
15.15 uur
Op woensdag 20 februari 2019 geven we concerten op
basisscholen in Tiel en op donderdag 20 juni 2019 spelen
we samen met Muziek in de Klas in de Agnietenhof.
Kijk voor het volledige rooster op
www.zinder.nl/educatie onder het kopje Wijkorkest.
Deelname aan de repetities van het Wijkorkest is gratis.
Als je nog geen instrument bespeelt, moet je de
instrumentlessen volgen, deze kosten slechts 15 euro.
Heb je zelf nog geen instrument? Geen probleem! Je
kunt een instrument huren voor 15 euro.
Je kunt kiezen uit de volgende instrumenten: gitaar,
viool, dwarsfluit, cello, piano, saz, hobo, klarinet,
accordeon, trompet en slagwerk.
Doe je mee?
Geef je dan nu op via de website www.zinder.nl/educatie
en klik op Wijkorkest.

Onze jarigen in oktober
2 oktober
3 oktober
4 oktober
7 oktober
16 oktober
16 oktober
25 oktober

Djayden van Kalkeren (gr 7) 10 jaar
Marie Swinkels (groep 3) 7 jaar
Batu Karsli (groep 6)
9 jaar
Hiba El-Faghloumi (gr. 4) 8 jaar
Sümeyye Kunt (groep 6)
10 jaar
Alicia van Leeuwen (gr.8) 12 jaar
Alysa van Kesteren (gr. 8) 12 jaar

Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!

Wijkorkest: doe je mee?
Heb jij zin om samen met andere kinderen muziek te maken en
met een orkest bij jou in de buurt op school op te treden? Dat kan
in het Wijkorkest bij jou in de buurt! Alle kinderen vanaf groep 6
kunnen meedoen.
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