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AGENDA
10 juni
12 juni
13 juni
27 juni
28 juni
2 juli

Nieuwe leerling

Tweede Pinksterdag: vrij
Schoolfotograaf groep 3
MIK-optreden groep 5
10-minuten gesprekken
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
10-minuten gesprekken

Elyza wordt 17 juni 4 jaar. Ze is al aan het wennen in
groep 1. Welkom Elyza, we wensen jou en jouw ouders
veel plezier bij ons op school.

Museum groep 1/2

Afscheid Pascha
Maandag 27 mei hebben we met alle leerlingen afscheid genomen
van onze directeur, Pascha Vink. ’s Middags verzorgde goochelaar
Marc een optreden voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. Iedereen
zat heel geboeid te
kijken en sommigen
mochten zelfs
helpen bij het
uitvoeren van een
van zijn trucjes!
Voor meer
informatie over
Marc kunt u kijken
op http://www.mmmagic.nl/
Namens alle leerlingen werd door de leerlingenraad aan Pascha
een zelfgemaakt kunstwerk overhandigd.

Beste ouders en verzorgers,
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MIK-optreden groep 5
Donderdag 13 juni verzorgen de leerlingen van groep 5
een concert voor hun ouders, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden. U bent vanaf 13.45 uur van harte
welkom in de grote hal. U komt toch ook?

Cito-toetsen
De komende weken worden er in alle groepen weer Citotoetsen afgenomen. De Cito-toetsen vormen een stukje
van de puzzel om te zien hoe het met een leerling op
school gaat.
We hopen daarom dat alle leerlingen zoveel mogelijk en
goed uitgerust op school aanwezig zijn.

Pleinfeest
In overleg met de ouderraad en de leerlingenraad is
ervoor gekozen om het pleinfeest anders vorm te geven.
Op woensdag 17 juli vanaf 11.00 uur komen de
professoren van Mad Science
een geweldige dag verzorgen bij
ons op school.
Voor iedere groep is een
uitdagend programma
samengesteld op het gebied van
wetenschap en techniek. We verraden nog niet wat we
gaan doen, maar het wordt een dag om nooit te
vergeten.
Het einde van de dag wordt afgesloten met een
spectaculaire show. Iedereen is uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn van 13.45 uur tot 14.15 uur.
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Vanaf 1 juni tot de zomervakantie zal ik het team van de
Molenwerf ondersteunen door een aantal directietaken voor mijn
rekening te nemen. Mijn naam is
Mariëlle Klasen, ik ben al een flink
aantal jaren directeur van de
Regenboog. De Regenboog is ook
een school van Stichting OPO-R, ik
ben dus al bekend met de stichting
en ook met De Molenwerf.
Omdat ik de komende tijd twee
scholen onder mijn hoede heb ben
ik niet dagelijks aanwezig op de
Molenwerf. Op de maandagen zal ik structureel aanwezig zijn.
Verder verschillen mijn werkdagen op de Molenwerf wekelijks.
Voor dringende zaken kunt u zich in eerste instantie richten tot de
leerkracht van uw kind(eren). Zij zullen, indien nodig, contact met
mij opnemen. Ik ben echter wel dagelijks bereikbaar. Jullie kunnen
mij mailen: directie.molenwerf@opo-r.nl. Ik lees mijn mail zeer
regelmatig en zal dan ook zo snel mogelijk reageren.
Ik kijk ernaar uit om de komende weken kennis te maken met de
ouders en kinderen van De Molenwerf.

In groep 1/2 zijn de leerlingen, samen met de peuters
van peuterspeelzaal Tibbe, bezig geweest met het thema
wonen. In ieder huis staan mooie kunstwerken!
Aanstaande vrijdag, 7 juni, kunt u om 8.30 uur de
kunstwerkjes van de kinderen in hun museum in de
centrale hal bewonderen.
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Hardlopen groep 6 en 7

Jarigen

In groep 6 en 7 zijn wij sinds enkele weken, op verzoek van de
leerlingen, gestart met hardlopen onder schooltijd. Groep 6 gaat
meestal rond 11.20 uur zo'n 10 minuutjes hardlopen en allerlei
oefeningen doen op het schoolplein. Groep 7 gaat rond 11.50 uur
een rondje rondom het scholenblok hardlopen.
De kinderen kunnen hun energie kwijt, we hebben vaak veel
plezier met elkaar en het rustig zitten lukt daarna weer
makkelijk. De snelste kinderen rennen zo hard dat de juf er de
volgende dag spierpijn van heeft!
Gelukkig rent ieder kind op zijn eigen tempo en gaat het niet om
snelheid maar om trainen en doorzetten.
Zo af en toe bedenken we met elkaar ook veel smoesjes om niet te
hoeven rennen (er zijn al veel blessures langs gekomen en heel
soms trekt de juf expres hakken aan….)
Dat het moet maakt het ook niet altijd leuk. We hebben namelijk
met elkaar afgesproken dat we, als we vóór hardlopen stemmen,
we dat met z'n allen doen. Wist u dat bijna alle kinderen vóór
hardlopen stemden? En de kinderen die tegengestemd hebben
het nu eigenlijk best wel heel erg leuk vinden? Heel fijn om zo
lekker met zijn allen in beweging te zijn!

De volgende leerlingen vieren deze maand hun
verjaardag:
9 juni
Youri
groep 6
10 jaar
Fedde
groep 1
5 jaar
10 juni
Meraj
groep 4
8 jaar
11 juni
Damiean
groep 2
6 jaar
15 juni
Setayesh
groep 7
12 jaar
20 juni
Cindy
groep 1
5 jaar
22 juni
Bradley
groep 7
12 jaar
23 juni
Alano
groep 3
7 jaar
26 juni
Mohamed Radi, groep 3
7 jaar
Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!

Opruimen straatafval
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Activiteiten Bibliotheek
Namens Bibliotheek Rivierenland, locatie Tiel brengen wij
twee activiteiten onder uw aandacht die wellicht voor uw
kind(eren) interessant kunnen zijn:
Eén keer in de maand wordt er door een groepje
enthousiaste moeders voorgelezen in de Turkse taal.
Kom het zelf eens ervaren op maandagmiddag 17 juni
vanaf 15.00 uur! Je hoeft je niet aan te melden.
Het voorleesuurtje is bedoeld voor kinderen van 2 t/m 8
jaar.
Op donderdag 20 en 27 juni is er een workshop
Programmeren met Micro Bit voor kinderen vanaf 8 jaar.
De micro: bit is een minicomputer, ongeveer zo groot als
een creditcard. Je kunt het programmeren, aanpassen en
aansturen om je digitale ideeën, games en apps tot leven
te brengen. Studenten van het ROC geven deze gratis
workshops en begeleiden de kinderen één op één.
Opgeven kan via de website van de bieb:
https://rivierenland.op-shop.nl/3773/leerprogrammeren-met-microbit/20-06-2019
De workshops kunnen los van elkaar gevolgd worden.
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Emir en Joanna uit groep 8 hebben een verslagje geschreven over
straatafval ruimen wat zij wekelijks doen en waarom zij dat doen.
Tien keer lang afval opruimen
Wij als groep 8 ruimen op elke woensdag afval op.
Dat doen we 10 keer. We doen dit omdat wij straatafval slecht
voor de natuur vinden. Wij vertellen u waarom het slecht is en hoe
lang dat blijft liggen.
Bananenschil 1 jaar.
Sigarettenpeuken 2-12 jaar.
Een blikje minimaal 50 jaar.
Een plastic fles oneindig.
Dit zijn gevolgen van wat er kan gebeuren met zwerfafval.
Door de wind komt het via de sloot in de rivier en in de zee.
Dieren kunnen het gaan opeten en dan overlijden.
Plastic wordt door het water en de golven onzichtbaar
(microplastic) en komt in de maag van zeedieren (en als wij vis
eten komt het in onze maag).
En dit zijn een paar redenen waarom mensen afval op de grond
gooien: geen zin hebben om het in de prullenbak te gooien,
Sordigheid, het boeit de mensen niks wat er kan gebeuren met
zwerfafval dus gooien ze op de grond.
We hebben ook spullen gekregen van de gemeente die bedoeld
zijn voor het schoonmaken. En als we 10 keer afval hebben
opgeruimd dan krijgen we 500 euro van de gemeente als beloning.
Wij hopen dat u meedoet met het opruimen van straatafval als u
dat ziet liggen!
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