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Afscheid juf Jessica

AGENDA
14 november
22 en 27 november
Iedere woensdag

Start EU-Schoolfruit
10-minutengesprekken
Ouderkamer

EU-Schoolfruit
Van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 krijgen alle leerlingen
drie stuks groente en fruit per week. Onze school doet namelijk
mee aan EU-Schoolfruit. EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen
in de klas groente en fruit te eten; kinderen leren zo spelenderwijs
om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet
alleen heel gezond, maar ook erg leuk!
We eten de groente en/of het fruit op woensdag, donderdag en
vrijdag in de kleine pauze. U hoef uw kind(eren) vanaf 14
november op deze dagen dus geen tussendoortje voor de kleine
pauze mee te geven. Voor de school en de ouder(s) zijn hier geen
kosten aan verbonden.

Deuren zijn gesloten onder schooltijd
Wij streven ernaar om de schooldeuren onder schooltijd gesloten
te houden zodat er geen ongewenste bezoekers naar binnen
kunnen. Dit in verband met de veiligheid van alle kinderen.
Kinderen kunnen echter te allen tijde het gebouw verlaten!
De deuren van de ingangen zijn ’s morgens van 8.15 tot 8.30 uur
geopend. Is uw kind per ongeluk te laat of wilt u onder schooltijd
naar binnen? Dan kunt u via de hoofdingang (bij groep 8) naar
binnen.

Ook Jessica Davelaar, één van onze onderwijsassistenten,
gaat ons helaas verlaten. Jessica woont in Zutphen en
heeft in haar woonplaats een baan gevonden.
Wij vinden het jammer dat we al zo snel afscheid van
haar moeten nemen maar respecteren haar besluit. Ook
over de invulling van deze vacature houden we u op de
hoogte.

Studiedag
Vrijdag 19 oktober hebben we met de leerkrachten van
de groepen 3 t/m 8 gewerkt aan het verbeteren van onze
rekenlessen en het maken van strategiekaarten. We
proberen zoveel mogelijk eenheid te krijgen in de wijze
waarop we in de verschillende groepen rekenstrategieën
aanbieden aan onze leerlingen. Door te werken met
strategiekaarten hebben de leerlingen straks een
hulpmiddel dat ze kunnen raadplegen bij het leren
toepassen van de strategieën. In de hieronder staande
link worden de strategiekaarten uitgelegd:
https://website.thiememeulenhoff.nl/binaries/content/a
ssets/standaardsites/rekeneneenheleopgave/site/rekene
n-een-hele-opgave_strategiekaarten.pdf
De leerkracht van groep 1/2 en de onderwijsassistenten
hebben het lokaal van de kleuters een nieuwe inrichting
gegeven waar veel aandacht is voor spelen in de hoeken.
In de kleutergang is een mooi huis in aanbouw waar
zowel de peuters als de kleuters wekelijks met juf Dianne
kunnen gaan oefenen in het rollenspel.

Vacatures
Zoals u in alle media heeft kunnen lezen is er een groot tekort aan
leerkrachten in Nederland. Dit betekent dat er op alle scholen een
grote vraag is naar goede leerkrachten en iedereen zijn best doet
om nieuwe leerkrachten binnen te halen. Helaas nemen wij ook
weer afscheid van een leerkracht en gaan we op zoek naar een
goede vervanging. Als u in uw netwerk iemand kent die geschikt is,
attendeert u hem of haar dan op onze vacatures en laat diegene
contact opnemen met onze directeur Pascha Vink.

Afscheid juf Samantha
Na meer dan 10 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Molenwerf
gaat juf Samantha ons per 1 januari 2019 verlaten. We bedanken
Samantha voor haar inzet voor onze school en voor de kinderen en
wensen haar heel veel plezier en succes in haar nieuwe loopbaan.
We zijn druk bezig om de ontstane vacature in te vullen. Zodra
hier meer over bekend is stellen wij u hiervan op de hoogte.
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Muziek in de Klas groep 5 en 6

Wintertijd en fietsverlichting

Vanaf deze week starten de Muziek in de Klas-lessen weer.
Vanmiddag beginnen de leerlingen van groep 5, volgende week
starten de lessen ook voor de leerlingen van groep 6.
Zowel in groep 5 als in groep 6 worden 24 lessen gegeven.

Van 27 op 28 oktober is de wintertijd ingegaan en
moeten vele weggebruikers weer wennen aan het feit
dat het eerder donker wordt en dat dus de
fietsverlichting aan moet.
Wanneer licht aan?
Zeker overdag doen kinderen nooit uit zichzelf het
fietslicht aan. Ze zien toch nog genoeg? Ze beseffen niet
dat door anderen gezien worden veel belangrijker is.
Maak met uw kind(eren) daarom de afspraak dat hij/zij
het fietslicht in ieder geval aandoet als:
 de straatverlichting aangaat;
 andere fietsers het licht aanhebben;
 de etalageverlichting gaat branden.
Als kinderen meerijden in de auto, kun u hen er op
wijzen hoe slecht een fietser zonder licht te zien is. Doe
dat regelmatig en het liefst in het donker ’s avonds en bij
slecht zicht overdag.
Op de website https://vvn.nl/zichtbaarheid vindt u nog
veel meer informatie over zichtbaarheid van fietsers in
het verkeer.

Betaling Ouderbijdrage
Helaas hebben nog niet alle ouder(s)/verzorger(s) de
ouderbijdrage voor hun kind(eren) voldaan. Wij zouden het fijn
vinden wanneer u alsnog de ouderbijdrage zo snel mogelijk wilt
betalen. De ouderbijdrage bedraagt € 22,50 per kind en kan op de
volgende manieren worden voldaan:
- Overmaken op onze bankrekening nummer NL88 RABO 0106
9351 51 ten name van de Molenwerf. Wilt u bij betaling de
naam en groep van uw kind(eren) vermelden?
- U kunt het bedrag ook gepast in een envelop aan de leerkracht
van uw kind(eren) geven of bij onze administratie. Vermeld op
de envelop duidelijk de naam van uw kind en de groep.

Installatie Kinderraad
Maandag 15 oktober 2018 is in de Tielse Raadzaal door
burgemeester Hans Beenakker de Kinderraad geïnstalleerd. Onze
school wordt vertegenwoordigd door Alysa van Kesteren (groep 8)
en Rayaan
Lakbibchi
(groep 7). De
Kinderraad
gaat zich het
komende jaar
maandelijks
bezighouden
met
onderwerpen
die zij met hun
klas kiezen en sluiten het jaar af met een project dat ze samen
bepalen.

Start Ouderkamer

Jarigen
9 november
21 november

Desley van Stuijvenberg
Chantal Veenhof

12 jaar
12 jaar

Gefeliciteerd allebei en een hele fijne verjaardag!

Priorlaan 1 4003 AP Tiel

-2-

Gisteren is de ouderkamer weer gestart en hebben de dames
heerlijke bladerdeeghapjes gemaakt.
Iedereen is iedere woensdagochtend van 8.30 tot 10.00 uur van
harte welkom! Vooraf aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon
gezellig binnen lopen. De volgende activiteiten staan op de
agenda:
7 november
mediawijsheid
14 november
SportFriends
21 november
Mozaïek
28 november
Stichting Lezen en Schrijven
We ontvangen u graag!
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