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invullen en afgeven bij de administratie van de school.
Leerplicht vraagt bij het aanvragen van verlof ook om
bewijsstukken (trouwkaarten, verklaringen van de
werkgever, etc.). Voegt u deze dus altijd toe!
We krijgen regelmatig verlofaanvragen, verzoeken om
verlof voor bezoek aan een (tand)arts, medisch specialist,
etc. Probeert u deze bezoeken zoveel mogelijk na
schooltijd te plannen!

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

Kinderboekenweek
MR-vergadering
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie

Absentie, verzuim en verlof
Absentie
Als uw kind niet naar school kan komen omdat het ziek is
verwachten we dat u dit voor 8.30 uur telefonisch aan de school
doorgeeft. Vertel daarbij ook de reden.
Een kind dat niet om 8.30 uur in de klas zit en niet is afgemeld
noteren we als te laat! Gebeurt dit 4 keer dan neemt de leerkracht
contact met u op. Breng uw kind(eren) op tijd naar school en haal
ze ook op tijd weer op!
De rol van ouders/verzorgers is belangrijk. In de eerste plaats zijn
zij verantwoordelijk voor het schoolbezoek van hun kinderen. Wij
willen u dan ook het volgende adviseren:
- verzuim van een kind dat vooraf bekend is, dient vóóraf bij de
school gemeld te worden;
- onverwacht verzuim (ziekte e.d.) dient op dezelfde dag bij de
school te worden gemeld
- afspraken bij een dokter, tandarts of een andere medische
behandelaar dienen zoveel mogelijk buiten de schooltijd te
worden gepland;
- indien een kind op school ziek wordt, neemt de school contact op
met ouders/verzorgers en worden er afspraken gemaakt over wat
er met dit kind gebeurt (uitgangspunt daarbij is dat een ziek kind
nooit alleen naar huis gaat).
Ongeoorloofd verzuim
Bij afwezigheid van uw kind waarbij hij/zij niet bij ons is afgemeld
met een geldige reden, noteren wij de afwezigheid als
ongeoorloofd verzuim.
Het komt ook wel eens voor dat kinderen afgemeld worden omdat
ze niet naar school gebracht kunnen worden. De afwezigheid van
uw kind(eren) wordt dan ook als ongeoorloofd verzuim genoteerd.
Denk vooraf al eens na over de mogelijkheden in zulke situaties en
vraag of familie, buren of ouders van andere leerlingen uw
kind(eren) naar school willen/kunnen brengen.
Wij zijn wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven
aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente Tiel.
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Wij rekenen op uw begrip en uw medewerking hierin.

Beterschap Monique
Onze IB-er Monique is dinsdag aan haar knie geopereerd.
Gelukkig is de operatie goed verlopen, maar zij heeft een
aantal weken nodig om te herstellen en te revalideren.
Elles Verschoor gaat de werkzaamheden van Monique
oppakken op maandag, dinsdag en donderdagochtend en
u kunt natuurlijk altijd met uw vragen terecht bij de
groepsleerkracht of bij Pascha Vink. We wensen Monique
een spoedig herstel.

Even voorstellen
Beste kinderen en ouders/verzorgers van de Molenwerf,
Sinds afgelopen maandag vervang ik
Monique Otten, de intern begeleider
van de Molenwerf.
Mijn naam is Elles Verschoor en ik
kom uit Loenen aan de Vecht. Ik ben
al heel lang werkzaam in het
onderwijs en vind het leuk om op
verschillende scholen te werken. Op
iedere school waar ik kom leer ik
weer nieuwe dingen.
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Verlof aanvragen
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en dat betekent dat zij alle
schooldagen op school aanwezig horen te zijn. Bij uitzondering kan
de directie verlof toekennen. Op school zijn hiervoor
aanvraagformulieren beschikbaar. Graag uiterlijk 3 weken vooraf

Niet onder schooltijd:
Een halfjaarlijkse controle bij de tandarts: die kan ook na
schooltijd of in een vakantie. Bij sommige tandartsen
tegenwoordig zelfs op zaterdag of ‘s avonds!
Naar de logopediste, de fysiotherapeut, de orthodontist,
etc. voor een regelmatig terugkerende afspraak (één
keer per twee weken of vaker).
Naar (huis)arts voor iets dat niet urgent is (bijv. wratjes
weg laten halen). Is de afspraak voor of na schooltijd,
maar komt er nog reistijd bij? Kinderen mogen hooguit 5
minuten later komen en 5 minuten eerder weg.
Kinderen mogen niet eerder weg voor bijvoorbeeld
zwemles.
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Ik ben getrouwd en samen met mijn man al meer dan 11 jaar
pleegouders van twee pleegkinderen van 20 en 21 jaar oud. Mijn
hobby’s zijn: zwemmen, tuinieren en kletsen met mijn
vriendinnen.
Ik vind het leuk om op de Molenwerf te werken. Ik vind de school
er mooi uitzien met alle kleuren, er zijn veel leuke kinderen,
vrolijke collega’s en actieve ouders die aan het schilderen en
knutselen zijn om te zorgen dat de school er leuk uitziet!
Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag de hele dag en
donderdagochtend.
Als u vragen heeft loop dan gerust even binnen of mail naar
ib.molenwerf@opo-r.nl

Ouderraad
De ouderraad is in samenwerking met het team gestart met de
voorbereiding van de eerste activiteiten. Vanaf volgende week
wordt onze school omgetoverd in herfstsfeer en ook de
voorbereiding voor de komst van de Sint is in volle gang. Naast de
praktische organisatie van 5 december is er ook veel aandacht
voor leuke activiteiten om onze leerlingen helemaal in de
stemming te brengen. Als u zin heeft om mee te helpen en/of mee
te denken neem dan contact op met de ouders van de ouderraad,
of met de teamleden van de ouderraad, Jessica en Sandra.
De Ouderraad stelt zich hieronder aan u voor:

“Ik ben Angelique Teunissen, moeder van Nikki uit groep
2 en Dilana uit groep 7. Waarom ik in de OR zit? Om
nieuwe ideeën in te brengen en leuke activiteiten te
doen met de kinderen”.

Studiedag
Vrijdag 19 oktober gaan de leerkrachten van groep 3
t/m 8 samen met onze rekenspecialist opnieuw aan de
slag met de verbetering van ons rekenonderwijs. We
werken deze dag aan verbetering van onze wijze van
toetsen en aan de rekenstrategieën die we in alle
groepen aanbieden.
In groep 1/2 gaat de leerkracht samen met de
onderwijsassistenten en een aantal ouders aan de slag
met de herinrichting van de groep. We willen een
uitdagendere leeromgeving creëren die leerlingen
stimuleert tot spelen, maar ook rust door betere
speelhoeken te maken.

Ouderkamer
Na de herfstvakantie gaan we weer van start met de
ouderkamer. De ouderkamer is een plek waar ouders
elkaar ontmoeten en waar gesproken kan worden over
onderwerpen rondom het opvoeden van kinderen. Met
regelmaat sluiten er specialisten aan om over
onderwerpen te vertellen en kennis te delen.
Vivienne Biersman, onze vrijwilliger, gaat deze
ouderkamer begeleiden; zij is ook de organisator van de
activiteiten. Vivienne is al gestart met de
voorbereidingen, ze maakt een programma met
interessante onderwerpen voor de komende periode. Na
de vakantie hangen we posters op bij alle ingangen
waarop we vermelden welke activiteiten u kunt
verwachten. Wanneer u zelf een goed idee heeft voor de
ouderkamer, laat het dan weten aan Vivienne of aan
Pascha Vink.

De leerlingenraad
De Ouderraad stelt zich aan u voor (van links naar rechts):
“Ik ben Roelie van Kesteren, moeder van Alysa uit groep 8, Romy
uit groep 6 en Keano uit groep 2. Ik zit in de OR om leuke
activiteiten te organiseren voor alle kinderen”.
“Ik ben Hanny de Kruijff, moeder van Jay uit groep 6. Ik zit in de OR
omdat ik meer leuke activiteiten wil doen voor de kinderen”.
“Ik ben Mariëlle Hol, moeder van Jayden uit groep 7. Waarom ik in
de OR zit? We willen dat de kinderen leuke activiteiten hebben op
school”.

Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van groep 5, 6, 7
en 8 gestemd voor de leerlingenraad. Dat was ontzettend
spannend want welke leerlingen gaan vergaderen over
de veranderingen op school en vertegenwoordigen de
groep?
Romy uit groep 6 vertelt u iets over de leerlingenraad, zij
zat vorig jaar in de leerlingenraad en ook dit jaar is zij
gekozen door haar klasgenoten:
Wat doe je in de leerlingenraad?
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In de leerlingenraad bespreek je wat je aan de school wilt
veranderen bijvoorbeeld dat de school en het plein er gezellig uit
ziet.
De leerlingen die zijn gekozen voor de leerlingenraad zijn:
Gina uit groep 5, Romy uit groep 6, Justyna uit groep 7 en Amir uit
groep 8.
Zijn jullie ook zo benieuwd wat er gaat veranderen? Groetjes Romy

Afgelopen week zijn we gestart met de Kinderboekenweek, het
onderwerp dit jaar is ‘vriendschap’.
In alle groepen heeft Marja Tiecken van Bibliotheek Rivierenland
leuke boeken over vriendschap voorgelezen: zo worden de
leerlingen gestimuleerd om zelf te lezen. In alle groepen zijn ook
nieuwe boeken aangeschaft.
De leerlingen van groep 7 en 8 kregen afgelopen week wel een
hele speciale opdracht tijdens de Engelse les. De leerlingen
mochten met een klein groepje een ‘Elfje’ (gedicht) bedenken over
vriendschap maar dan wel in het Engels. Er zijn prachtige ‘Elfjes’
gemaakt, deze zijn te bewonderen op de muur naast het podium.
De winnaars van het mooiste ‘Elfje’ zijn Alysa, Caley en Joanna uit
groep 8!

English Books
Hello everyone today we are writing in ENGLISH!, AND
talking about BOOKS.
Books are fun to read and there’s all kinds of them! kid
books fantasy books , mystery books and you get the
deal. We like Harry Potter in specific. AND the principal
bought some E N G L I S H books for us :D. She bought
these B O O K S for us: Harry Potter 1-7, The Extincts,
Bigfoot Tobin And Me, Demon Dentist, 91 and 104Storey Treehouse and The Boy Who Grew Dragons.
Rowan And Tygo.
----------------------------------------------Engelse boeken
Hey allemaal vandaag gaan we in Engels schrijven!, EN
over BOEKEN praten. Boeken zijn leuk om te lezen en er
zijn veel soorten van ze! Kinderboeken, fantasie boeken
en mysterie boeken je snapt wat ik bedoel. We houden
specifiek heel veel van Harry Potter boeken. En de
directeur kocht een paar Engelse boeken voor ons. Ze
kocht deze boeken voor ons: Harry Potter 1-7,the
Extincts, Bigfoot Tobin and me, Demon dentist, 91 en
104-storey Treehouse en he Boy who grew Dragons.
Rowan en Tygo (translatie Davy)

Jarigen
16 oktober
Sümeyye Kunt (groep 6)
10 jaar
16 oktober
Alicia van Leeuwen (gr.8) 12 jaar
25 oktober
Alysa van Kesteren (gr. 8) 12 jaar
Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!

Wij wensen iedereen alvast een hele
fijne herfstvakantie

Kinderraad
We vinden het leuk dat we zijn gekozen voor de kinderraad
omdat we ook mee willen beslissen over wat er in Tiel verandert.
Maandag 15 oktober zijn jullie van harte welkom! Om 16:00 uur
begint de vergadering in de Ambtmanstraat13 te Tiel
Rayaan en Alysa
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