Molenhoek - 23 november 2012

Veiligheid rond school
Tijdens het speelkwart spelen de kinderen op beide
speelplaatsen. Nu de rubberen tegels onder het grote
klimrek liggen, kan ook daar gespeeld worden. De wadi is
opgehoogd en daarmee minder gevaarlijk geworden.
De kinderen wennen steeds beter aan het idee om niet
op de speelplaats te fietsen en schuiven goed aan in de
rij. Als nu ook nog fietsen met smalle banden in het rek
geplaatst worden, is het helemaal goed.
Binnen enkele weken wordt de fietsenstalling met een
hek van de weg gescheiden, er zal dan één toegang zijn.
Aan alle ouders het verzoek om in verband met de
veiligheid van de kinderen niet in de buurt van de
toegang naar de fietsenstalling te wachten. Wellicht is
het mogelijk om op de rode tegels bij de grote boom te
wachten op uw kind. Uw kind komt via het speelplein
aan de Esdoornlaan naar buiten. Ook de kleuters gaan
vanaf dat plein naar huis.
Bedankt voor uw medewerking!

Nieuwe voorzitter van
College van Bestuur bij
SKOMeN:

Per 1 januari 2013 gaat de heer Rien van den Akker met
prépensioen en wordt hij opgevolgd door de heer van
den Hanenberg als voorzitter van het College van Bestuur
van SKOMeN.
Toon van den Hanenberg is 54 jaar oud en woont in het
dorp Zeeland aan de rand van het natuurgebied de
Maashorst waar hij gaat wandelen, fietsen en hardlopen.
Andere hobby’s zijn tennis en tuinieren.
Momenteel is hij binnen Kentalis werkzaam als
regiodirecteur onderwijs bij de
scholengemeenschap Signis te Amsterdam.
Kentalis is een landelijk werkende organisatie voor
onderzoek, diagnostiek, zorg en onderwijs aan kinderen
met auditive en communicatieve beperkingen.
Hij kijkt er naar uit om zijn ervaring in te gaan zetten voor
SKOMeN. Van den Hanenberg: “Uitvoering geven aan het
strategisch beleidsplan ’Samen in beweging voor goed
onderwijs’. Via een inspirerend leerklimaat het beste uit

kinderen naar boven halen, ze steeds weer uitdagen in
hun ontwikkeling. Met behulp van competente
Leerkrachten, die voor kwaliteit en continuïteit voor de
klas zorgen en dat vanuit een schoolorganisatie die op
orde is. Daar samen aan werken, dat is mijn ambitie.”
We heten de heer van den Hanenberg van harte welkom
en wensen hem succes bij SKOMeN.
M.I.E.van den Akker, College van Bestuur
Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers
Langeweg 205 - 6591 XB Gennep
Postbus 184 - 6590 AD Gennep
T 0485 540939
F 0485 540827
E m.vdakker@skomen.nl

Bericht van de medezeggenschapsraad
Veel ouders hebben bij MR-leden hun zorg uitgesproken
over de verkeersveiligheid bij het ophalen van de
kinderen. Dit is tijdens de MR-vergadering van 9
november jl. uitgebreid besproken. Lisette besteedt in
deze Tierelier aandacht aan het ophalen van de
kinderen.
Ook hebben we het Arbo-plan besproken. Het Arbo-plan
bevat onder meer een inventarisatie van de risico’s op
het gebied van welzijn, veiligheid etc. en een plan van
aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen dit
schooljaar worden genomen om deze risico’s aan te
pakken. Wij vinden dat het plan van aanpak op een
aantal punten moet worden aangepast en hebben dit
onder de aandacht van de Arbo-coördinator gebracht.
Tot slot hebben we ingestemd met de
schoolverbeterplannen voor dit schooljaar. Deze
schoolverbeterplannen zijn gericht op het borgen van de
professionele cultuur, zorg in de groep ,communicatie,
spelling en samenwerking binnen de brede school.

Blokfluit en dwarsfluit
Vanaf 16 januari starten nieuwe blokfluitlessen voor
kinderen vanaf groep 3. De cursus loopt tot de
zomervakantie.
Je leert alle noten op de blokfluit spelen.
Het leuke boek dat we gebruiken heeft een CD zodat je
ook thuis de liedjes kan laten horen en lekker kan
oefenen. Je leert alle noten op de blokfluit spelen en
leert ook hoe het notenschrift er uit ziet.

In juni kan je meespelen in het klasconcert zoals het
de afgelopen jaren in de sacristie of in de
bibliotheek heeft plaats gevonden.
Heb je interesse om muziek te leren spelen, neem
dan contact op.
Hilde Desmet
Johan van Kleefstraat
12
Molenhoek
024-3568498
www.tuinapraktijk.nl
Advent kerststal en kinderwoorddienst

In de weken voor Kerstmis mogen de kinderen
tijdens de vieringen in de kerk een aantal dingen
doen:
- beelden naar de kerststal brengen
- een kaars van de Adventskrans aansteken
- een stukje voorlezen
- een waxinelichtje op het altaar zetten
Daarna mogen ze naar de sacristie gaan voor de
kinderwoorddienst. Tijdens de collecte komen ze
terug in de kerk.
Data en bijzonderheden: zondag 2 december (met
adventskrans maken bij kinderwoorddienst),
9 december, 16 december (met Gospelkoor New
Spirit), 23 december.
Tijd: alle vieringen beginnen om 11.00 uur.
Kinderen die graag een van bovengenoemde dingen
willen doen, kunnen zich opgeven bij Elena Jongen
(tel. 3583181; e-mail:
elena.jongenjanner@xs4all.nl).
Wijziging datum middenbouwviering
Beste ouders/verzorgers,
de middenbouwviering van maandag 22 april 2013 is
verschoven naar maandag 15 april 2013.
De groepen van Tiny en Sandra zullen dan de optredens
gaan verzorgen. De viering begint om 14.30 uur. Noteert
u de datum alvast in uw agenda? U bent natuurlijk weer
van harte welkom!
Wist u dat
Wist u dat……
diverse ouders de school prachtig hebben
aangekleed met sinten, pietjes, zakken en
cadeautjes? (Dank jullie wel!)
wij nu nóg meer zin hebben in het
Sinterklaasfeest op woensdag 5 december?
wij weer benieuwd zijn óf de Sint komt en hóe
hij komt?

de sint en zijn pieten zondag 26 november om
14.30 uur een bezoek brengen aan De Wieken?
hij daar een heleboel kinderen van de groepen 1
t/m 5 hoopt te begroeten?
de werkgroep ‘Kerst’ ook druk bezig is met de
voorbereidingen voor het kerstfeest?
Prinses Ilse d’un Erste (Ilse Bbakker uit groep 8
van Claudia) de nieuwe jeugdprinses is van
Kuulengat?
wij Ilse en haar raad van 11 natuurlijk heel veel
plezier en succes toewensen in de komende
maanden?
de kinderen het mooie bedrag van € 175,30
hebben verzameld door hun financiële bijdrage
aan het Nationaal Ontbijt op vrijdag 2
november?
deze euro’s op de rekeningen terecht zijn
gekomen van de goede doelen ‘Bake for life’ en
‘Het Oranjefonds’ ?
onze kinderraad ‘KR8’ afgelopen woensdag de
stichting Tante Lenie heel erg blij heeft gemaakt
met een bedrag van € 500,-?
dit bedrag verzameld is door uw vrijwillige
bijdrage bij de uitvoering van de musical
‘Minoes” en de verkoop van oud meubilair?
een fotografe van De Maasdriehoek een foto
heeft genomen van Lenie Huisinga met de
cheque en met onze kinderraad?
deze foto afgelopen dinsdag in dit regionale
blad is geplaatst?
Lenie ons gevraagd heeft om iedereen heel
hartelijk te bedanken?
de onder-, midden- en bovenbouw heel hard
aan het nadenken zijn over de besteding van de
€ 400,- per bouw, ontvangen van de ouderraad
bij de opening van de Brede School Molenhoek?
er genoeg wensen zijn en wij u nog laten weten
wat we gaan aanschaffen?
wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?
Interessant om te weten
-

30-11 leerlingen gr. 1 t/m 4 ’s middags vrij
05-12 Sint op school
07-12 Tierelier Info

