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AGENDA
14 en 19 februari
25-02 t/m 3 maart
15 maart

10-minutengesprekken
Voorjaarsvakantie
NL Doet!

Welkom
Milana Minnebreuker wordt 21 februari vier jaar. Ze komt nu al
gezellig iedere ochtend
wennen in groep 1. Welkom
Milana! We wensen jou en
je ouders een hele fijne tijd
bij ons op school.

Letterfeest groep 3
Afgelopen vrijdag was het dan zover: na maandenlang oefenen,
hard werken en zweten, kenden de kinderen van groep 3 alle
letters. En dat moest natuurlijk gevierd worden met een feest: het
Letterfeest! Het feest begon met een letterspeurtocht door de
hele school. De kinderen gingen onder begeleiding van groep 6 op
zoek naar alle geleerde letters. Dat waren er wel 34! En bij elke
letter hoorde ook nog een opdracht. Daarna mochten ze even
uitrusten met wat drinken en wat lekkers tijdens de letterbingo.
En toen druppelden de ouders binnen om de letterdiplomauitreiking bij te wonen. Want als je alle letters kent, dan verdien je
een diploma. En alle kinderen hebben het diploma gehaald. Het
was een knaller van een feest!

Alle leerlingen hebben een “het-woorden” schriftje
waarin zij zoveel mogelijk het-woorden op mogen
schrijven en we hebben alle het-woorden in de klas
voorzien van een rode sticker (het raam, het digibord) en
zo hebben we nog veel meer!
Op 15 februari mag ik weer naar Amsterdam. Daar ga ik
vast weer veel leren en veel leuke ideeën op doen voor
de lessen!

Help Nederland vooruit!
Petje Af Tiel is geselecteerd voor een donatie van het ING
Nederland Fonds. U kunt helpen het hoogste bedrag te
ontvangen door te stemmen. Dat kan via deze link:
https://www.helpnederlandvooruit.nl/doel/stichtingpetje-aftiel?fbclid=IwAR3n1U9yk_RLXpkYmoUqHoQw73nqdMiyR
CAzbL3aALugAYB6WlYd8l400P0
Met deze donatie kunnen weer veel inspirerende
zondagen voor kinderen worden georganiseerd.
Alvast bedankt voor uw stem!

Zien is snappen!
Op 18 januari ben ik (Susanne Jansen) naar Amsterdam geweest
voor de cursus Zien is snappen!
Zien is Snappen is een methodiek
gericht op het taalonderwijs voor
anderstalige leerlingen (of
taalzwakke leerlingen). Deze
methodiek wordt ingezet als extra
ondersteuning op de taalmethode waar wij als school mee
werken. Hierbij wordt veel met kleuren en materialen gewerkt
waardoor het heel inzichtelijk wordt voor de leerlingen. Zo maken
de leerlingen bijvoorbeeld zinnen met
gekleurde strookjes of met kubussen (zie
foto). In groep 4/5 zijn we er al volop mee
aan het werk en de kinderen vinden het
enorm leuk! We zijn onder andere bezig
geweest met de lidwoorden (de, het en
een).

Schoolschaaktoernooi
Ook dit jaar was De Molenwerf met twee teams
vertegenwoordigd bij het schoolschaak-toernooi. Er
deden in totaal 24 teams mee.
Het was spannend tot
het eind. Molenwerf
team 1 eindigde op de
vierde plek!! Net geen
podiumplaats, maar
heel goed gespeeld!
Molenwerf team 2
eindigde op de achtste
plaats.
Goed gedaan allemaal:
wij zijn trots op zoveel schaaktalent!
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Ouderkamer Molenwerf

Jarigen

Iedere woensdagochtend van 8.30-10.00 uur is de ouderkamer in
de dependance van de Molenwerf.
Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig; kom
gezellig binnen lopen. Er staat koffie of thee voor u klaar.
Dit is de agenda voor de komende weken:
 Woensdag 13 februari: kleien
 Dinsdag 19 februari (13.00-14.00 uur): begeleiding
ROC bij het invullen van formulieren.

17 februari
20 februari
21 februari
25 februari

Alyssa Raggers
Gina Lemmens
Malham Hamoud
Davy Pluim

7 jaar
9 jaar
9 jaar
12 jaar

Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!

Geef een boek cadeau
De leesbevorderingscampagne Geef een boek cadeau heeft als
missie om alle kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de
mooiste boeken uit de jeugdliteratuur.
Het jeugdboek van 2019 is Kruistocht
in spijkerbroek van Thea Beckman.
Kruistocht in spijkerbroek is een
spannend avontuur over vriendschap,
wreedheid en geloof, dat je meeneemt door Europa in het jaar 1212.
Vanaf 8 februari is dit boek in de
boekhandel te koop voor
slechts € 2,50.

Workshop over kinderen en computers
Kinderen zijn dol op computers en mobiele telefoons. Ze lijken niet
zonder te kunnen. De digitale wereld is leuk en leerzaam, maar
kent zeker ook gevaren.
In deze workshop leert u wat u als
ouder moet weten en kunt doen. Komt
u ook? U bent welkom op
woensdagavond 13 maart
Tijd: 19.30 tot 20.30 uur
Locatie: Prins Mauritsschool, Wadenoijenlaan 403, 4006 AJ Tiel
Let op: vooraf aanmelden is noodzakelijk!
Aanmelden kan via:
Wijkteam Tiel West, Monique van Gelder: 06 12 12 02 63 of
m.vangelder@bzjong.nl
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