Tierelier info
Molenhoek – 11 oktober 2013

Info vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
In de vergadering zijn de MR rollen voor dit nieuwe
schooljaar verdeeld. Gerrit Portier heeft de voorzittersrol
beschikbaar gesteld en Brigitte de Groot heeft deze rol
op zich genomen.
Naast de controlerende en adviserende taken met
betrekking tot beleidszaken zijn voor dit schooljaar
verschillende aandachtsgebieden gedefinieerd,
waaronder passend onderwijs, nieuwe taalmethode en
positive behaviour support (PBS).
De eerst volgende (open) vergadering vindt 29 oktober
plaats. Hierbij bent u zoals altijd als toehoorder van harte
welkom. Onze vergaderingen vangen om 19.30 uur aan.
De notulen worden overigens altijd (na goedkeuring in de
eerstvolgende vergadering) op de website geplaatst.
Doppenactie voor blindengeleidehonden
Spar Janssen KIDSRUN

Ook de tweede testloop voor de
SparJanssen Kidsrun van Molenhoeks Makkie was weer
een groot succes. Wat was het druk! En wat bijzonder
dat onze eigen Molenhoekse toploper Miranda Boonstra
de training verzorgde! Weten jullie dat ze Nederlands
kampioene is op de 10 km? Samen met de begeleidende
leerlingen van Kandinsky College Molenhoek en de
enthousiaste mascotte MoMakker is het parcours van 2,3
km gelopen. Helemaal leuk was dat er een journalist was
van de Gelderlander, en dat er opnames zijn gemaakt
door L1, de regionale omroep.
Inmiddels hebben jullie ook allemaal een kleurplaat
gehad van de Kidsrun. Kleur deze mooi in en lever hem
voor 20 oktober in bij de Spar. De prijswinnaar wordt
bekend gemaakt in de volgende Tierelier.
Tijdens het Molenhoeks Makkie zal tegenover Makkie
Plaza de Limburg Olympic bus staan. Op deze bus staan
allerlei Limburgse sporters afgebeeld die de ambitie
hebben om naar de OS 2016 in Rio te willen. In de bus
kun je een quiz maken over de Olympische Spelen, dus
kom even een kijkje nemen!
En, hoe staat het met het aantal inschrijvingen in jullie
straat? Want vergeet niet dat de Buuv Burencompetitie
dit jaar zorgt voor een prijs voor de snelste straat van
Molenhoek én een voor de straat uit Molenhoek met de
meeste deelnemers! Alleen voor de Kidsrun kun je je nog
inschrijven, dus jij kan ervoor zorgen dat jouw straat een
prijs wint! Mocht je nog niet ingeschreven zijn, doe dat
dan snel via www.molenhoeksmakkie.nl.
Fijne vakantie en tot zondag 20 oktober!

Groene doppen, blauwe doppen, gele doppen, rode
doppen. Gooi ze niet weg! Immers, met het geld van de
ingezamelde doppen kan een puppy worden aangekocht
en opgevoed. De blindengeleidehond kan het leven van
een blinde een flink stuk aangenamer maken! Vanaf
volgende week kunnen de doppen ingeleverd worden bij
de SPAR Janssen in Molenhoek.
Met het geld van de ingeleverde doppen wordt een
puppy aangekocht die wordt opgeleid tot een
blindengeleidehond. Lijkt simpel. Toch zijn er een paar
dingen die je moet weten.
Welke doppen komen in aanmerking?
Vol enthousiasme begin je doppen in te zamelen. Al
wat plastic is, gaat de verzamelbak in. Opgepast: niet
alle doppen zijn geschikt om ingezameld te worden
voor deze actie. Verschillende soorten plastic moeten
door verschillende machines verwerkt worden en in
dit geval gaat het om een bepaald soort plastic.
Doppen die geschikt zijn






doppen van flessen frisdrank
doppen van flessen mineraal-en spuitwater
doppen van melkflessen
doppen van flessen en pakken fruitsap
doppen van flessen voor sportdranken water;
draaidoppen

Doppen die niet in aanmerking komen:










doppen van wasprodukten, shampoos, lotions,
cosmeticaprodukten, etc.
de plastic bolletjes om waspoeder in de
machine te zetten
doppen van chocopasta, bussen koffie, potjes
stroop, etc.
de doorschijnende kapjes van flesjes water en
sportdranken
de plastic klepjes van blikverpakkingen
de kapjes van spuitbussen
dubbele doppen
vuile doppen waar gras, zand, schimmel,
etenswaren, etc. in zit

Een pup met opleiding heeft veel doppen nodig! Dus
spaar mee met de Spar in Molenhoek!
De jeugdraad 2013-2014
Om in de jeugdraad te komen moest je een formulier in
vullen en daarna aan je juf of meester geven. Het werd
later opgehaald door Marjo uit de jeugdcommissie. Een
week later op vrijdag 27 September werd in de gymzaal
bekendgemaakt wie in de jeugdraad kwam. De kinderen
mochten uit de steken de kaartjes trekken. Daarna
mochten enkele Senaatsleden een kaartje voorlezen.
De namen van de jeugdraadsleden zijn: Floris, Julia,
Thimo, Maud, Levi, Els, Jeremy, Sonja, Tom, Hidde, Rosie,
Dirk, Nina en Negah. Na het trekken van de loten was er
een groot feest met leuke muziek en een lange
polonaise. Die avond werd er kleding gepast en foto’s
gemaakt. En iedereen heeft er heel veel zin in.
Feestelijke groet
Tom en Hidde !!!
Alaaf Alaaf Alaaf

Wist u dat…….
 Rosalie en Annabelle Rompelaar in de
herfstvakantie verhuizen naar Doorwerth?
 wij hun heel erg gaan missen en hun veel plezier
toewensen op de nieuwe school?
 als er hoofdluis bij uw kind ontdekt is, u een
telefoontje hierover krijgt?
 als het bij een leerling in de groep van uw kind
is ontdekt, uw kind een brief meekrijgt?
 de kinderen goed bezig zijn rond het
schoolthema “Klaar voor de start”
(Kinderboekenweek)?
 ieder kind een boekenlegger voor een ander
kind heeft gemaakt en dat ieder kind na de
vakantie in de bibliotheek een boekenlegger
mag uitkiezen?












alle bouwen ook een circuit hebben
georganiseerd met diverse boek- en
leesactiviteiten, zoals een boekenestafette,
woord voor woord (samen een verhaal
vertellen) en estafette-lezen?
u nog steeds kleine apparaten op school kunt
inleveren? (hoofdingang)
u bij deze Tierelier Info ook de blauwe zak van
Bag2School vindt?
deze zakken ingeleverd kunnen worden van
woensdag 6 tot maandag 11 november vóór
13.30 uur in het speellokaal bij de aula? (= juiste
datum! zie sticker op het zakje)
de spullen ook aangeleverd mogen worden in
andere zakken, die stevig en goed dicht
gebonden zijn?
het volgende in de blauwe B2S-zak mag: goede
kwaliteit tweedehands kleding; van
babyrompertje tot oma's bloemetjesjurk en van
het te kleine dino-t-shirt tot het foute
hawaïhemd van je oom, lakens, dekens,
gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar),
riemen/ceintuurs, handtassen.
u op www.bag2School.com nog meer informatie
vindt?
de herfstvakantie voor deur staat en wij alle
kinderen en ouders/verzorgers een heerlijke
week toewensen?

Belangrijke data
14 t/m 18 oktober: herfstvakantie
1 november Tierelier Info
6 november bouwviering onderbouw
6 t/m 11 november: inleveren zakken Bag2School
11 november: ophalen zakken Bag2School
14 november: studiemiddag alle leerlingen vrij
15 november: vrije vrijdag groepen 1 tot en met 4
5 december: Sint op school
20 december: continurooster groep 5 t/m 8

