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Privacy voorkeur Parro

AGENDA
9 april
12 april
19 april t/m 3 mei

Heeft u de privacy voorkeuren voor uw kind(eren) al
ingevoerd via de Parro app? Als u dat nog niet heeft
gedaan wilt u dit dan zo snel mogelijk doen? Wij zijn
verplicht om dit te registreren, maar kunnen dat niet
zonder uw medewerking!

Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Koningsspelen
Meivakantie

Personeelstekort
De afgelopen weken hebben wij helaas te maken gehad met
afwezigheid door ziekte van enkele medewerkers. De oplossing
voor een zieke leraar is allang niet meer dat er gewoon iemand uit
een vervangingspool kan worden gebeld, die de klas een paar
dagen overneemt. De pools zijn grotendeels leeg; van een vangnet
is dus nauwelijks meer sprake.
Omdat er geen vervanging is en we zoveel mogelijk de continuïteit
willen bewaken waren ook wij helaas genoodzaakt de afgelopen
weken klassen samen te voegen of een aantal klassen thuis te
laten. We begrijpen dat dit voor u en voor de kinderen geen
gewenste situatie is en doen er alles aan om voor de komende
weken een structurele oplossing te bedenken.

Koningsspelen
Vrijdag 12 april doen wij weer mee aan de Koningsspelen. Alle
kinderen worden in sportkleding of in kleding waarin zij zich
makkelijk kunnen bewegen op school verwacht.
We starten met een gevarieerd en lekker Koningsontbijt in de klas.
De kinderen moeten hiervoor zelf een bord, beker en bestek
meenemen!
Na het Koningsontbijt start de Koningssportdag zingend en
dansend met het Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen:
PASAPAS. Na deze opening lopen we gezamenlijk naar
Sportvereniging Theole voor het sportieve programma.
Voor een tussendoortje wordt gezorgd: de kinderen moeten deze
dag alleen zelf drinken en hun lunch meenemen.
De leerlingen van groep 1/2 mogen om 12 uur worden opgehaald
bij Sportvereniging Theole aan de Groenendaallaan 10.
Met de leerlingen van groep 3 t/m 8 lopen we gezamenlijk terug
naar school. Zij zijn zoals gebruikelijk om 14.15 uur uit.
We hopen dat het een gezellige dag wordt met elkaar!

Nieuws uit de kleutergroep
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het
thema verkeer. Er is een hoek gemaakt op de gang met
een brandweerauto
en een speelplek
voor de houten trein
en de parkeergarage:
de kinderen waren er
niet weg te krijgen.
We hebben het over
vervoersmiddelen
gehad maar ook over
deelnemen in het
verkeer en welke tekens we gebruiken zoals een
stopbord en een verkeerslicht.
De komende weken blijven we dit thema herhalen maar
ook zijn we gestart met het thema lente. We hebben de
zandtafel helemaal gevuld met tuinaarde en hebben er
zaadjes in gepoot. De kinderen hebben er zin in!

School versierd
Heeft u al gezien hoe mooi onze school is versierd? Alles
staat in het teken van Pasen en de Lente. Dank aan de
ouders die hier weer voor hebben gezorgd!

Vertrek Susanne
Hierbij informeren wij u dat juf Susanne ons gaat verlaten. Na een
aantal jaar bij de Molenwerf te hebben gewerkt gaat zij een
nieuwe uitdaging aan. Vrijdag 10 mei is haar laatste werkdag bij de
Molenwerf.
We bedanken Susanne voor haar inzet voor onze school en
wensen haar veel succes en plezier in haar nieuwe loopbaan.
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Betaling schoolreisje

Jarigen

Denkt u eraan om het schoolreisje te betalen?
De kosten bedragen 25 euro per kind. U kunt het bedrag contant,
gepast in een envelop betalen of u maakt het bedrag over naar
onze bankrekening, nummer NL88 RABO 0106 9351 51 ten name
van de Molenwerf. Wilt u bij betaling de naam en groep van uw
kind vermelden?

Deze maand vieren de volgende leerlingen hun
verjaardag:
2 april
Omar
groep 2
6 jaar
8 april
Rayaan
groep 7
11 jaar
9 april
Jayden
groep 2
6 jaar
9 april
Lisa
groep 7
11 jaar
15 april
Romy
groep 6
11 jaar
24 april
Rowan
groep 8
12 jaar
27 april
Keano
groep 2
6 jaar
30 april
Quintin
groep 2
6 jaar

Ouderraad: we hebben uw hulp hard nodig!
De Ouderraad is de schakel tussen school en ouders. De OR
organiseert samen met het schoolteam en ouders allerlei
activiteiten voor de leerlingen en helpt ook bij de uitvoerig
hiervan. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het
Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, schoolreisje en de Koningsspelen.
Momenteel zijn we op zoek naar enthousiaste ouders die de OR
en/of verschillende activiteiten-commissies willen komen
versterken.
Dus wilt u ons helpen? Loop dan even binnen bij onze
administratie voor meer informatie of om u aan te melden.

Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!

Geef een prentenboek cadeau
Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen opgroeien tussen de
boeken!
Geef een (prenten)boek cadeau is een jaarlijks terugkerende actie,
gericht op de lange termijn. Doel is dat
elk kind een eigen boekenplankje thuis
heeft, waar niet alleen deze klassiekers
een plek krijgen, maar ook een
Boekstart-boekje, boeken uit de
bibliotheek en wellicht het lievelingsboek
dat het kind net voor zijn of haar
verjaardag gekregen heeft.
‘Kikker is Kikker’ is een oer-Hollands
prentenboek van Max Velthuijs, met een waardevol thema: je
bent mooi zoals je bent. ‘Kikker is Kikker’ is vanaf 5 april in de
boekhandel te koop voor de speciale prijs van € 2,00.
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