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Aanmelden nieuwe leerlingen

AGENDA
27 mei
29 mei
30 en 31 mei
4 juni
5 juni
10 juni

Het is voor ons fijn om op tijd te weten hoeveel nieuwe
leerlingen we komend schooljaar mogen verwelkomen
bij de Molenwerf.
Wordt uw kind voor 1 augustus 2020 vier jaar oud? Dan
willen wij u vragen uw kind zo snel mogelijk in te
schrijven.
U kunt een aanmeldformulier downloaden van onze
website of u kunt er eentje ophalen bij onze
administratie. Alvast bedankt!

Afscheidsreceptie Pascha
Schoolreisje groep 1 t/m 8
Hemelvaart: vrij
Schoolfotograaf groep 3
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Tweede Pinksterdag: vrij

Afscheid Pascha
Zoals jullie allemaal weten ben ik vanaf 1 juni niet meer werkzaam
als directeur van de Molenwerf. Ik kijk terug op een paar mooie
jaren waarin ik samen met het team mooie dingen heb neergezet
voor onze leerlingen. Ik ben trots op wat we met elkaar hebben
bereikt en denk daarbij vooral aan de mooie zorgstructuur die is
neergezet, met veel oog voor individuele ontwikkeling en passend
onderwijs. Maar ook denk ik aan het nieuwe onderwijsconcept en
aan de enorme verbetering in pedagogisch klimaat en in
leerresultaten.
Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie vertrouwen en de mooie
gesprekken die ik met vele van jullie heb mogen voeren.
Maandag vieren we met de leerlingen een mooi afscheid met een
leuke verassing en vanaf 14.15 uur bent u ook welkom afscheid te
nemen.

Jarigen
De volgende leerlingen vieren hun verjaardag:
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
9 juni
10 juni
11 juni
15 juni

Youri
Fedde
Meraj
Damiean
Setayesh

groep 6
groep 1
groep 4
groep 2
groep 7

10 jaar
5 jaar
8 jaar
6 jaar
12 jaar

Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!

Schoolreisje
Volgende week woensdag gaan we met alle kinderen op
schoolreisje! Alle leerlingen worden gewoon op tijd op school
verwacht. De bus naar Toverland vertrekt om 9 uur; de leerlingen
van groep 1/2 vertrekken om 9.30 uur naar Ouwehands
Dierenpark in Rhenen.
In verband met de veiligheid en herkenbaarheid van ‘onze’
kinderen krijgen alle leerlingen een schoolshirt aan. De leerlingen
van de groepen 1 t/m 5 krijgen bovendien een polsbandje om
waar het telefoonnummer van de juf of meester op staat.
Alle kinderen krijgen een frietje en de leerlingen van groep 1/2
krijgen ook nog een ijsje. Verder zorgt iedereen zelf voor eten en
drinken.
Het meenemen van waardevolle spullen (denk hierbij bijvoorbeeld
aan een mobiele telefoon) is niet toegestaan. School kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal.
Nu nog hopen op mooi weer!! Samen maken we er een gezellige
dag van!
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