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Beste leerlingen,
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Staking, leerlingen zijn vrij
Toneelvoorstelling groep 3
Schoolfotograaf
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij

Landelijke staking
Morgen, vrijdag 15 maart, is de landelijke onderwijsstaking.
Omdat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen goed onderwijs
krijgen, nu en in de toekomst, staakt ook het team van de
Molenwerf.

Zoals jullie weten staken
wij morgen en is de
school dicht. Zin om te
sporten? SportFriends
organiseert van 10.00 –
11.30 uur in de
Betuwehal en van 13.00 –
14.30 uur in de
Westroyenhal een
Sportinstuif. Je hoeft je
niet van tevoren in te
schrijven en deelname is
gratis. Veel plezier!

Privacy-voorkeur registreren in Parro

Vervanging
Zoals u ook in de landelijke media kunt lezen wordt het steeds
lastiger om vervanging te regelen bij ziekte van leerkrachten en
onderwijsassistenten. Ook op de Molenwerf hebben we hiermee
te maken, helaas. We blijven zoeken naar oplossingen om het
onderwijsproces door te laten gaan en stabiliteit voor de
leerlingen te waarborgen. Als u hierover vragen heeft of juist
oplossingen dan horen we dat graag.

Afwezigheid juf Meriam
Vanwege ziekte heeft juf Meriam haar werkzaamheden
neergelegd en wordt zij de komende periode vervangen.
We proberen haar werkzaamheden zo goed mogelijk door te laten
gaan: meester Ruud neemt een aantal van haar taken over zodat
de geplande afspraken over de groep gewoon door kunnen gaan.
We streven ernaar om voor de kinderen de continuïteit te
waarborgen.
We hopen juf Meriam snel weer te zien!

Parro en wij als school doen er alles aan om zorgvuldig en
gepast om te gaan met de privacy
van uw kind(eren). Omdat het
prettig is dat er met ieders
specifieke voorkeuren rekening
gehouden wordt, en dit
tegenwoordig zelfs wettelijk
verplicht is, kunt u in Parro via de
volgende stappen voor ieder kind afzonderlijk uw
privacy-voorkeuren doorgeven:
 Ga in de app naar het vierde tabblad
'Instellingen' (rechts onderin).
 Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn
kinderen'.
 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn,
via de stipjes achter het kind.
Zo kunt u met een paar kliks doorgeven waar u wel en
juist geen toestemming voor geeft. Wij vragen u dit zo
snel mogelijk te doen. Als u hier hulp bij nodig heeft kunt
u altijd bij onze administratie binnenlopen, wij helpen u
graag!

Groep 3 speelt toneel
Het thema van kern 8 van Veilig Leren Lezen is toneel:
daar hoort natuurlijk een voorstelling bij! Alle leerlingen
van groep 3 zijn zich druk aan het voorbereiden op hun
rol. Alle ouders/verzorgers, opa’s, oma’s, broers, zussen
en andere belangstellenden zijn dinsdag 19 maart vanaf
13.50 uur van harte welkom in de grote zaal om naar het
resultaat te komen kijken.
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Schoolfotograaf
Volgende week donderdag, 21 maart, komt de schoolfotograaf
opnames maken van uw zoon/dochter.
Dit jaar komt de vernieuwende
schoolfotograaf, D-Pics. D-Pics maakt
unieke, speelse, moderne, schoolfoto’s
met veel plezier, liefde, en geduld.
Er wordt van ieder kind een portretfoto
gemaakt en we maken met alle klassen
een groepsfoto.

Besteding sponsorgelden
Vorig jaar hebben we een flink bedrag opgehaald met onze
sponsorloop en het pleinfeest. De leerlingenraad heeft samen met
leerlingen uit alle groepen besloten dat ze het bedrag willen
besteden aan speelmaterialen voor op het plein. Deze week zijn
de meeste materialen binnen gekomen en vanaf volgende week
kunnen de leerlingen tijdens het buitenspelen aan de slag met
hoepels, springelastieken, ballen, dobbelstenen, stoepkrijt,
bounce-ballen, springtouwen, stelten en een extra glider. Super
om te zien dat het bedrag zo naar tevredenheid wordt besteed.

De repetities zijn op donderdag 4 en 11 april en 9, 16 en
23 mei van 15.15 tot 16.00 uur in Zinder, donderdag 6 en
13 juni en woensdag 19 juni van 15.15 tot 16.00 uur in
basisschool de Moespot samen met het orkest.
Wil je meezingen in het Wijkkoor? Meld je dan aan via
bit.ly/zinderwijkkoor

Bewegend leren
De wetenschap is het erover eens: voldoende bewegen
heeft grote positieve gevolgen voor de ontwikkeling van
onze hersenen en is dus
onmisbaar in ons onderwijs!
Door bewegen en leren af te
wisselen of zelfs te combineren
kun je je beter concentreren. Uit
steeds meer onderzoeken blijkt
dat meer bewegen leidt tot betere schoolprestaties.
Onze leerlingen lopen regelmatig heen en weer binnen
de groepen: in het ene lokaal krijgen ze instructie, in het
volgende lokaal gaan ze aan het werk. Helemaal zo gek
dus nog niet!

Vakantierooster 2019-2020
Jarigen

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is bekend!
Herfstvakantie
21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie
23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag
10 april 2020
Tweede Paasdag
13 april 2020
Meivakantie
27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart
21 en 22 mei 2020
Pinksteren
1 juni 2020
Zomervakantie
20 juli t/m 28 augustus 2020

15 maart
16 maart
16 maart
20 maart
21 maart
23 maart
31 maart

Bradley
Keano
Lucas
Yousuf
Brian
Marwa
Tatiana

groep 5
groep 4
groep 5
groep 6
groep 8
groep 5
groep 5

9 jaar
9 jaar
9 jaar
10 jaar
12 jaar
9 jaar
9 jaar

Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!

U vindt deze informatie ook terug in de kalender op onze website
www.molenwerf-tiel.nl

MIK-koor groep 7 en 8
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Jaarlijks geven de leerlingen van groep 6 in het kader van Muziek
in de Klas een eindpresentatie in de Agnietenhof. Vorig jaar werd
deze uitvoering voor het eerst aangevuld met een koor dat de
liedjes met het orkest meezong. Dat is erg goed bevallen!
Omdat de kinderen in het koor niet tegelijkertijd in het orkest
kunnen zitten met hun instrument worden nu koorleden gevraagd
uit de groepen 7 en 8.
Kinderen die dit leuk vinden krijgen dan (gratis!) vier koorlessen in
Zinder. Vervolgens repeteren ze mee met het WijkOrkest en
mogen ze optreden in de grote zaal van de Agnietenhof op 20 juni.
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Kleutervoetbal

Leerhuis Tiel

Kom jij ook naar de gratis proeftraining kleutervoetbal op zondag
31 maart van 10.00 tot 12.00 uur?? Alle jongens en meisjes vanaf
4 jaar zijn welkom!
Voordelen kleutervoetbal:
- Kinderen kunnen hun energie kwijt;
- De jongens en meisjes ontwikkelen motorische vaardigheden;
- Kinderen leren op jonge leeftijd wat het effect is van sporten
op het lichaam;
- Door samen te spelen worden de sociale vaardigheden van
kinderen ontwikkeld;
- Kleutervoetbal bereidt kinderen voor op de reguliere
voetbalcompetities;
Voor ouders is het clubhuis open om in alle rust naar de kinderen
te kijken.
Schrijf uw kind in op www.theole.nl/kleutervoetbal

Vindt u het lastig om een vragenlijst in te vullen? Heeft u
moeite met het lezen van een folder of brief?
Heeft u moeite met het begrijpen van de Nederlandse
taal?
Wilt u beter leren omgaan met de computer?
Kom dan naar het Leerhuis Tiel!
Het Leerhuis is wekelijks op dinsdag van 14.00 tot 16.00
uur te vinden op de 1e verdieping van de bibliotheek, in
de Waterzaal (in Zinder) aan de Rechtbankstraat 3 in Tiel.
De contactpersonen, Simone Heuts en Brenda Leenders,
zijn op de volgende manieren te bereiken:
 06-22920546
 www.taalvoorhetleven.nl
 leerhuis@tiel.nl

Speciaal programma Marechaussee museum
Morgen, de dag van de landelijke onderwijsstaking, biedt
het Marechaussee museum in Buren speciaal voor alle
leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs een
educatief programma aan.
Vanaf 10.00 uur staan 16 echte Marechaussees klaar om
met de kinderen samen op ontdekkingsreis te gaan.
Leer exerceren, doe mee met de baret-op-baret-af-quiz,
ga speeddaten, zoek de verdachte en houd de dief. In de
tuin ligt een stoere hindernisbaan voor de ultieme
uitdaging. Entree is gratis! Kijk voor meer informatie op
www.marechausseemuseum.nl
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