
Tekst en inhoud valt onder verantwoordelijkheid van de inzender 
 

 
 

Hallo allemaal, 
 
Op zondag 12 november is onze jeugdzitting weer. Een iemand bij jullie op school loopt met een heel groot 
geheim, want hij/zij weet dat diegene de nieuwe jeugdprins(es) gaat worden, terwijl jullie allemaal nog in 
spanning moeten afwachten. Wil jij ook weten wie er dit jaar prins(es) wordt van CV de Meulenwiekers? 
Kom dan zondag 12 november naar de Wieken. De zitting begint om 14.11 uur.  
 
Ben jij vergeten om je op te geven en je wilt nog super graag een optreden verzorgen, mail dan naar 
jeugdraad@meulenwiekers.nl.  
 
Carnavaleske groet, 
De Jeugdcommissie 

 
 

---------- 
 

Jaarlijkse klompenactie: woensdag 15 november  
 
Ontvangst Sinterklaas in Molenhoek zondag 19 november om 14.00 uur. 
 
 
 
 
De klompenactie komt er weer aan! 

Op woensdagavond 15 november van 17.00 uur tot 20.00 uur kunt u iemand aan de deur verwachten 

met een klomp. Deze avond wordt geld opgehaald voor de intocht van Sinterklaas in ons dorp.   

 

Vanaf maandag 30 oktober kunt u telefonisch benaderd worden met de vraag of u mee wilt lopen. Ook 

kinderen vinden het vaak leuk om met hun ouders deel te nemen aan de klompenactie. Dat mag onder 

begeleiding van iemand vanaf 18 jaar.  

Als u nu al tijd en zin hebt om mee te doen, mail dan zelf alvast naar mariekebremer1@gmail.com, wij 

zijn blij met uw aanmelding! 

 

Wij hopen op genoeg lopers. Een goede opbrengst vanuit de klompenactie en de bijdrage van de 

sponsoren maken het mogelijk om er weer een spetterend Sinterklaasfeest van te maken.  

 

Sinterklaas in Molenhoek  
 
Zondag 19 november brengt Sinterklaas een bezoek aan Molenhoek.  
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Rond twee uur 's middags  worden de Goedheiligman en zijn pieten verwacht op de hoek Lindenlaan – 
Stationsstraat.  Aansluitend ontvangen we de Sint in De Wieken. 
Deze  middag wordt georganiseerd voor alle kinderen van Molenhoek tot en met groep 5. De Muziekpieten 
zijn dit jaar natuurlijk ook weer van de partij om er een feestelijke middag van te maken.  
 

Stichting Sint Nicolaas Molenhoek 

 

----------- 

 

Sint Maarten: knutselmiddag en gezinsviering 
 
Op zaterdag 11 november vieren we het feest van Sint Maarten: de soldaat die de 
helft van zijn mantel afstond aan een bedelaar voor de poort van de stad. 
 
Knutselmiddag: 15.00 uur in sacristie Molenhoek 

’s Middags mogen de kinderen in de sacristie bij 
de kerk in Molenhoek Sint Maarten lampions 
maken. Het knutselen begint om 15.00 uur en 
duurt tot ongeveer 16.00 uur. Ouders die willen 
helpen zijn ook van harte welkom. 
Graag van te voren opgeven bij  
Elena Jongen, Johan van Kleefstraat 10, 

tel. 358 31 81 
(e-mail: eljongen@xs4all.nl).  
 
Gezinsviering: zaterdag 11 november  19.00 uur in kerk Molenhoek 
Het verhaal van St. Maarten zal verteld worden en het kinderkoor 
St. Frans zal de viering muzikaal begeleiden. 
De kinderen mogen hun Sint Maarten lampion 
meenemen. Tijdens de viering mogen ze daarmee 
een rondje door de kerk lopen. Na de Mis is er een 
optocht buiten met de lampions, met aansluitend 
warme chocolademelk in de sacristie. 
Alle kinderen zijn van harte welkom! 
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BiblioTweets is een nieuwsbrief van BiblioPlus speciaal voor basisschool en kinderopvang. November 2017 
 
 
 

Een nieuwe BiblioTweets: ‘lekker wijs’ 
We starten deze BiblioTweets met een heerlijke wijze opmerking van een driejarige. Maar je leest meer wijsheden in 
deze editie. Wijsheden over lezen en leesbevordering, maar in het bijzonder hebben we aandacht voor de Week van 
de Mediawijsheid. 

 
Je vindt in deze BiblioTweets wijsheden over: 

-     De Bibliotheek op School 
-     De Nationale Voorleeswedstrijd 
-     Wijs worden van de cursus Open Boek 
-     De Kindercolleges van BiblioPlus 
-     Passend Lezen 
-     Superboek 

 
Over de Week van de Mediawijsheid lees je: 

-     Mediamasters 
-     De ouder&kind quiz 
-     Spraakmakende beelden om samen te bespreken 
-     De nieuwste aanwinst van BiblioPlus: het TechLab 

 

 

Landelijke website BoS voor ouders en leerkrachten 
Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeenten de 
handen ineen en is er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op 
school én thuis. De landelijke site van de Bibliotheek op school heeft een grote update 
gekregen. Niet alleen bibliotheken en scholen vinden hier informatie, ook ouders kunnen hier nu 
terecht voor tips en tricks om samen te werken aan leesbevordering. Er zijn inspirerende filmpjes, tips voor leuke 
apps en ideeën om lezen nog leuker te maken. Een aanrader voor elke ouder! 

 
De vernieuwde site is te bewonderen op www.debibliotheekopschool.nl 

 

De Nationale Voorleeswedstrijd 
De voorbereidingen zijn in volle gang. In veel groepen 7 en 8 zijn 
leerlingen aan het oefenen om de beste voorlezer van de school te 
worden. De eerste schoolwedstrijden worden gehouden en vanaf januari 
2018 starten de gemeentelijke voorleeswedstrijden. Elk jaar weer een groot feest. 
Voor de schoolwinnaar is een speciale oorkonde te downloaden. En om de voorleeswedstijd op school nog
feestelijker te maken is er het speciale  ‘ Voo 
rleeslied’ 

Door alle groepen in te studeren!

Belangrijk: tot 1 december 2017 kunnen de schoolkampioenen hier  aangemeld worden! Zij gaan deelnemen aan 
de gemeentelijke Voorleeswedstrijden. 
De data voor de gemeentelijke Voorleeswedstijden worden binnenkort met alle deelnemende scholen 
gecommuniceerd. Deze zijn straks ook terug te vinden in onze  activiteitenagenda.
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Vernieuwd! Cursus Open Boek, opleiding tot leescoördinator in de basisschool 
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Volg dan de cursus ´Open Boek´, de opleiding tot leescoördinator op de 
basisschool, nu helemaal vernieuwd! Deze cursus organiseert BiblioPlus in het kader van de ´Bibliotheek op School´, 
waarin de leescoördinator nauw samenwerkt met de leesconsulent van BiblioPlus. De cursus ´Open Boek´ legt een 
degelijke basis (kennis en vaardigheden) om leescoördinatoren in staat te stellen leesbevordering op hun eigen 
school vorm te geven en op een effectieve manier binnen een netwerk van leescoördinatoren te kunnen 
functioneren. 
Tijdens de bijeenkomsten leer je onder meer: 

    genres kennen in de jeugdliteratuur 
    de relatie kennen tussen technisch en begrijpend lezen en leesbevordering 
    werkvormen en campagnes 
    zinvol werken met informatieve boeken 
    het motiveren van het team 

De cursus wordt gegeven op woensdagen van 15.00 uur tot 17.30 uur. Data: 10 januari, 31 januari, 28 februari, 21 
maart 2018. De certificaatuitreiking is op 18 april tijdens de Netwerkbijeenkomst. 
Meer informatie over de inhoud van de cursus vind je op de  website van BiblioPlus 
Heb je affiniteit met lezen en wil je jouw team ondersteunen in een structurele aanpak voor leesbevordering schrijf 
je dan in via de onderwijs-activiteiten shop. De cursus is geheel gratis. 

 

Nieuw bij BiblioPlus: Kindercolleges! 
Wijze leerlingen die alles willen weten over een bepaald onderwerp, we kennen ze allemaal. Ouders, leraren, 
vrienden, iedereen doet zijn best om dit kind zoveel mogelijk te vertellen over zijn/haar interesse. Maar soms is dat 
niet genoeg en luisteren zij graag naar een echte expert. Daarom organiseren wij vanaf oktober Kindercolleges in 
onze bibliotheken. Kinderen kunnen daar luisteren naar die expert en hem/haar alles vragen. De colleges zijn voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar en helemaal gratis. Aanmelden kan via  www.biblioplus.nl 
Tip: neem dit nieuws mee in de schoolnieuwsbrief! 

 
De aankomende Kindercolleges: 

 

Alles wat je wilt weten 
van een dierenarts! 

Vrijdag 10 november 
15.00 uur 

Bibliotheek 
Boxmeer 

Ontdek fossielen! Woensdag 29 november 
15.30 uur 

Bibliotheek 
Cuijk 

Ontdek fossielen in 
Mill! 

Vrijdag 15 december 
15.00 uur 

Bibliotheek 
Mill 

 

Heb je nog tips voor de Kindercolleges? Of ben/ken je iemand die passievol kinderen kan enthousiasmeren over een 
bepaald onderwerp? Laat het ons weten via c.hermanussen@biblioplus.nl 

 

 

Passend lezen 
Lezen kan altijd! Dus ook als je blind, slechtziend of dyslectisch bent. 
Bibliotheekservice Passend Lezen heeft voor iedereen met een leesbeperking een 
passende oplossing, zoals Audiolezen, Braillelezen, Letterlezen en Combilezen. 
Maar Passend Lezen is er ook voor iedereen met een (tijdelijke) lichamelijke beperking waardoor hij/zij niet in staat 
is een boek vast te houden, te hanteren of te focussen. 
Meer informatie is te vinden op  www.passendlezen.nl 

 

 

Superboek! 
Een onderdeel van Passend Lezen wat wij extra onder de aandacht willen brengen is 
Superboek. Lezen is leuk. Maar voor kinderen met een leesbeperking is lezen vooral 
moeilijk. Superboek helpt kinderen daarbij! Bij Superboek vind je de meest actuele 
titels in gesproken vorm, in braille of Jumboletter voor alle leeftijden. 
Heeft een kind een leesbeperking? Dan kan hij/zij gratis lid worden van Passend Lezen en daarmee onbeperkt 
toegang krijgen tot Superboek.nl De collectie van Superboek bestaat uit ruim 10.000 jeugdboeken en ongeveer 20 
tijdschriften. Van Jip en Janneke tot De Grijze Jager. Van Sjakie en de chocoladefabriek tot De waanzinnige boomhut!

http://www.biblioplus.nl/onderwijs/bibliotheek-op-school/cursus-open-boek.html
https://biblioplus.biblio-shop.nl/activiteiten/inschrijven/1722/open-boek-1
http://www.biblioplus.nl/
mailto:c.hermanussen@biblioplus.nl
http://www.passendlezen.nl/
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=superboek


 

Week van de Mediawijsheid 
Van 17 tot en met 24 november 2017 vindt de Week van de Mediawijsheid plaats. Het thema luidt 
‘Generatie Media: 
samen mediawijs’. Tijdens deze week worden docenten, professionals, ouders, kinderen en 
jongeren opgeroepen om zowel thuis als in de klas samen in gesprek te gaan over ons 
online gedrag en mediawijze vaardigheden. 

 

 

Mediamasters 
Bij mediawijsheid hoort natuurlijk het klassenspel ‘Mediamasters’. Dit is een spannend, 
interactief spel op het gebied van mediawijsheid. Het wordt gespeeld door kinderen uit groep 
7 en 8 en is gratis. Vele leerlingen uit het hele land spelen deze game 
tijdens de week van de Mediawijsheid (17 t/m 24 november 2017). 
Om het spel tot een goed einde te brengen, moeten de leerlingen 
laten zien wat zij aan mediavaardigheden in huis hebben. Nieuwsgierig 
naar Mediamasters 2017/2018? Klik hier voor de trailer. Scholen kunnen zich tot 11 november  
aanmelden. 

 

 

De ouder & kind quiz 
Omdat het thema van de Week van de Mediawijsheid het gesprek tussen ouders en 
kinderen en daarmee tussen verschillende generaties aanwakkert is 
er een speciale quiz te spelen. Kijk op de site van mediawijsheid 
voor meer informatie en de quiz en deel deze tip met ouders. 

 
Spraakmakende beelden 
Wil je met jouw klas in gesprek gaan over media? Dan geven wij de volgende kijktips om dit gesprek 
op gang te 
brengen (groep 7-8): Alleen maar bekeken mensen & Internet en privacy 

 
 

Nieuw bij BiblioPlus! Ontdek het, doe het, leer het, in het TechLab 
Dé plek om op ontdekkingstocht te gaan met de nieuwste maaktechnieken 
Veel kinderen hebben interesse voor robots, programmeren, gamen, 
filmtechnieken, ontwerpen en alle andere technische mogelijkheden 
die deze tijd ons biedt. Maar waar vind je de juiste tools en hulp om 
hiermee op ontdekkingstocht te gaan? Op school maken kinderen hier 
kennis mee. Maar wanneer zij meer willen ontdekken zijn de 
materialen vaak onvoldoende beschikbaar. Vanuit deze gedachte is 
BiblioPlus aan de slag gegaan met het opzetten van het TechLab voor 
kinderen van 8 t/m 18 jaar. 
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In het TechLab zijn alle materialen aanwezig om vaardigheden in te zetten en/of te leren die 

passen bij de 21e eeuw. Een greep uit het aanbod: bouw en programmeer verschillende robots, 
ontwerp en print in 3D, ga aan de slag met Lego Mindstorms en Lego Boost, maak je eigen film 
en foto’s met een Green Screen of regisseer jouw stop motion film. In het TechLab vind je niet 
alleen de materialen, maar ook de begeleiding om deze maaktechnieken eigen te maken. Onze 
‘Technauten’ zijn er om kinderen en jongeren op weg te helpen en staan klaar om te helpen als 
zij even vast lopen in hun ontdekkingstocht. 

 
Ook scholen kunnen gaan profiteren van ons TechLab. Naast het uitlenen van 
materialen zullen wij diverse klassenworkshops gaan organiseren. Binnenkort komt 
hierover meer uitgebreide informatie. 

 

 
Begin 2018 krijgt het TechLab vorm in onze bibliotheken. MAAR! Om kinderen en jongeren uit 
het Land van Cuijk en Maasduinen al een voorproefje van het TechLab te laten ervaren, reist 
het TechLab naar alle bibliotheken. Tijdens de zogeheten TechLab Pop-up dagen staan er 
verschillende materialen klaar om mee aan het werk te gaan, helemaal gratis! Kijk voor data en 
locaties op  www.biblioplus.nl 

 
 

Meer tips en 
weetjes? Volg ons op 

Twitter! 
Je hoeft geen twitter-account te hebben om onze 

tweets te kunnen volgen. 
De laatste tweets zijn ook te 

lezen op onze website. 
 
 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw 
organisatie lid is van BiblioPlus. 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meldt u dan af door 
middel van een email aan kinderenenouders@biblioplus.nl. 
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