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AGENDA
19 april t/m 3 mei
6 mei

meivakantie
start Ramadan

LERARENTEKORTISNU.NL
Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt steeds meer
zichtbaar. Ook wij ontkomen hier niet aan. Deze week moesten we
drie klassen thuislaten.
Mocht u zich afvragen of wij de enige school hierin zijn? Kijkt u dan
eens op https://lerarentekortisnu.nl/
Op deze website wordt het lerarentekort op de kaart gezet en
wordt pijnlijk zichtbaar wat dit tekort betekend.
Bent u zelf leerkracht of kent u in uw netwerk leerkrachten die
graag voor onze school of stichting willen werken? Dan komen we
graag met u in contact via e-mail directie.molenwerf@opo-r.nl

Even voorstellen
Goed nieuws! Met ingang van 20 mei komt op maandag en
woensdag een vaste juf invallen in groep 3. Anouk Briene werkt
deze dagen tot aan de zomervakantie bij ons op school. Welkom
Anouk, fijn dat je erbij komt!
Na de zomervakantie starten er twee nieuwe medewerkers op de
Molenwerf, Carly Du Bois en Irene Timmer. Beiden hebben al veel
ervaring in het onderwijs en hebben jaren gewerkt op de
Daltonschool in Culemborg. In de volgende nieuwsbrief stellen zij
zich even kort aan u voor. We gaan de komende periode
organiseren dat zij ook met de leerlingen en met u kunnen
kennismaken.
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Formatie schooljaar 2019-2020
Wij zijn met het team druk in overleg over de invulling
voor het schooljaar 2019-2020. Deze week hebben we
gesproken over de indeling van de groepen en welke
prioriteiten we stellen bij het inzetten van onze
werkuren. Met elkaar hebben we afgesproken dat we,
net als in voorgaande jaren, blijven inzetten op een zo
hoog mogelijke kwaliteit van ons onderwijs. We kiezen
ervoor om onze uren vooral in te zetten voor activiteiten
die te maken hebben met de voorbereiding van onze
lessen, het analyseren van onze leerresultaten, leerlinggesprekken en oudergesprekken. We denken er ook over
na om externe hulp te zoeken bij het geven van
handvaardigheid en/of technieklessen. Als u iemand kent
die ons hierbij kan helpen dan horen we dat graag.

Eindtoets groep 8
Deze week hebben alle leerlingen van groep 8 de Citoeindtoets gemaakt. Het resultaat van deze toets
gebruiken wij met name om ons eigen onderwijs te
meten. Wij meten of we de kinderen in de afgelopen
jaren voldoende hebben geleerd en of we de juiste
inschatting hebben gemaakt van hun niveau. De
eindtoets is een onderdeel van alle andere gegevens die
wij over de leerlingen verzamelen.
De kinderen hebben al een definitief advies voor het
voortgezet onderwijs gekregen. Medio mei verwachten
we de leerlingrapportages.
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Sinds een aantal weken hebben we een nieuwe medewerker in
onze bovenbouw, Ria van Alphen. Ria werkt op dit moment veel
met kleine groepjes leerlingen die zij extra instructies geeft.
Daarnaast is zij zich aan het inlezen in de methodiek “Zien is
Snappen” waar veel mee gewerkt wordt in de groepen 3/4/5. Ria
heeft al eerder bij ons op school gewerkt en wij zijn erg blij dat zij
weer terug is. Zij stelt zich hieronder aan u voor:
Mijn naam is Ria van Alphen en sinds 2 weken werk ik op de
Molenwerf als onderwijsassistent in de bovenbouw. Voorheen heb
ik altijd gewerkt als groepsleerkracht, maar doordat mijn gehoor
erg achteruit is gegaan kan ik momenteel geen groep draaien.
Gelukkig hoor ik voldoende om te kunnen werken met kleine
groepjes. Dit schooljaar verzorg ik op maandag, dinsdag en
donderdag in kleine groepjes de extra instructie in groep 6/7/8.
Ook ben ik af en toe te zien in de middenbouw.
De Molenwerf is voor mij bekend terrein, want ik heb hier eerder
gewerkt. Vier jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar
Culemborg. Een aantal kinderen en ouders waren mij bekend en

van het gebouw ken ik alle hoeken en gaten. Het voelde
een beetje als thuiskomen.
Wie ben ik:
Sinds 1985 werk ik in het onderwijs. Niet alleen in
Nederland, maar ook in Afrika en Midden-Amerika, waar
ik 10 jaar met mijn gezin heb gewoond. In 2001 ben ik
begonnen bij OPO-R waarvan 13 jaar als
groepsleerkracht bij de Molenwerf.
Ik woon sinds kort weer in Tiel en heb twee dochters die
inmiddels volwassen zijn en op zichzelf wonen. De
jongste woont op kamers en komt nog gezellig de
weekenden thuis. In mijn vrije tijd lees, kook, wandel en
tuinier ik graag. Bij goed weer klim ik op de racefiets om
tochten te maken in de omgeving (in een bij mijn leeftijd
passend tempo natuurlijk)
Zijn er vragen over mij persoonlijk of over mijn werk met
de kinderen, stel ze! ’s Morgens ben ik meestal bij de
bovenbouw te vinden.
Vriendelijke groet, Ria van Alphen
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Schoolvoetbal jongens

Jarigen

Het weer was perfect, de jongens hebben lekker in de zon
gevoetbald. Ze hebben vier wedstrijden gespeeld.
De eerste wedstrijd tegen de Floriant verloren ze helaas 2-0. Wel
waren de jongens goed op dreef en waren ze erg gemotiveerd om
door te zetten. De jongens hadden goede moed voor de komende
wedstrijden.
De tweede wedstrijd tegen de Prins Claus ging erg goed. Ze kregen
veel kansen, maar helaas
zijn er geen doelpunten
gevallen: het bleef 0-0.
De derde en vierde
wedstrijd tegen de
Stefanusschool en de
Dagobert 2 hebben ze
helaas ook verloren, met 6-0
en 2-0. Hierdoor zijn ze in
poule C op de laatste plek
geëindigd.
Iedereen heeft goed zijn
beste gedaan en veel
doorzettingsvermogen getoond. Superknap hoe positief de
jongens bleven en dat ze echt als één team samen voetbalden.
Jammer dat ze niks hebben gewonnen maar ze hebben een leuke,
sportieve middag gehad.

De volgende leerlingen vieren hun verjaardag:
24 april
Rowan
groep 8
12 jaar
27 april
Keano
groep 2
6 jaar
30 april
Quintin
groep 2
6 jaar
1 mei
Duncan
groep 2
6 jaar
15 mei
Emir
groep 8
13 jaar
Christiaan
groep 1
5 jaar
23 mei
Kenji
groep 1
5 jaar
24 mei
Quinty
groep 2
6 jaar
Nada
groep 7
12 jaar
28 mei
Mathilda
groep 7
11 jaar
Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!

Nieuwe speelmaterialen
Misschien heeft u al gehoord dat de leerlingen van onze school,
samen met de leerlingenraad, een flink aantal speelmaterialen
hebben gekocht voor op het schoolplein. Inmiddels wordt er
dagelijks enthousiast gespeeld met de vele hoepels, ballen,
springtouwen, elastieken, dobbelstenen, stelten en bouncers. Heel
fijn om te merken dat het bedrag zo goed besteed is.

Meivakantie
Vanmiddag begint de meivakantie. Wij wensen iedereen
een fijne vakantie en zien jullie allemaal graag maandag
6 mei weer op school

Nieuws van de bibliotheek
Bibliotheek Rivierenland organiseert diverse activiteiten voor
kinderen en ouders.
Woensdag 1 mei is er voor kinderen van groep 6, 7 en 8 een
klooiochtend in het Medialab. Hierbij wordt stap voor stap
uitgelegd hoe je een hologram maakt.
Maandag 13 mei van 16.00 tot 17.00 uur wordt er een gratis
proefles Frans aangeboden voor kinderen vanaf 8 jaar.
Vrijdag 17 mei is er een informatiebijeenkomst en lezing over ‘Ik
wil leren’ voor ouders waarvan de kinderen de overstap gaan
maken van basisschool naar middelbare school.
Op deze pagina https://rivierenland.op-shop.nl/?page=4 vindt u
alle informatie en kunt u zich inschrijven voor bovenvermelde
activiteiten.
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