27 juni 2014

Fusie tussen SKBO Bergen en SKOMeN

Laatste schoolweken

Enige tijd geleden hebben we u gemeld dat SKBO Bergen
en Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers (SKOMeN)
hebben besloten om over te gaan tot een voorgenomen
fusie. Hiervoor is een aantal werkgroepen gevormd die de
fusie verder hebben voorbereid.
Op 10 juni jl. hebben de toezichthouders van beide
stichtingen ingestemd met de fusie en het aanvragen van
de Fusie Effect Rapportage (FER). Daarna hebben op 24
juni de GMR-en van beide stichtingen ingestemd met de
fusie. Dit betekent dat de FER vóór 1 juli wordt
aangeboden bij het ministerie. Het ministerie heeft dan
maximaal 2 periodes van 3 maanden de tijd om een
oordeel over de fusie te geven. De stuurgroep gaat er
vanuit dat dit allemaal positief zal verlopen
en start daarom meteen na de zomervakantie fase 2 van
de inrichting van de nieuwe stichting. Door een fusie
ontstaat er een nieuw schoolbestuur van 16 scholen in de
gemeenten Bergen, Gennep en Mook-Middelaar.

….en toen stonden de laatste weken al weer voor de deur.
Een paar laatste weken met een mooi programma. Hier
het overzicht:
vrijdag 27 juni: discoavond groep 8
dinsdag 1 juli: musical groep 7/8 voor groep 1 t/m 5
woensdag 2 juli:musical groep 7/8 voor groep 5/6
t/m 8
maandag 7 juli:kennismakingsmiddag nieuwe groep
dinsdag 8 juli: musical groep 8 voor groep 1 t/m 5
woensdag 9 juli: musical groep 8 voor groep 5/6
t/m 8
woensdag 9 juli: afscheidsavond voor de groepen 8
donderdag 10 juli: vossenjacht (continurooster
tot 14.00 uur) en uitzwaaien groep 8
vrijdag 11 juli: laatste schooldag (11.45 u:
vakantie inluiden op het schoolplein)

----Parkeren auto en fiets

Vakantierooster 2014-2015

Binnenkort wordt er een begin gemaakt met de afwerking
van de speelplaats. Ook de overgang van de speelplaats
naar de Esdoornlaan wordt hierin meegenomen.
In verband met de veiligheid willen wij aan u vragen om
rondom de school uw auto te parkeren in de daarvoor
bestemde vakken. Wanneer deze vol zijn, kunt u parkeren
bij het winkelcentrum of bij het gezondheidscentrum. Zo
houden we de omgeving rondom de school overzichtelijk
en zo veilig mogelijk!

SKOMeNdag 6 oktober alle kinderen vrij.
Herfstvakantie 20 okt. t/m 24 okt.
Kerstvakantie 22 dec. t/m 2 jan.
Voorjaarsvakantie 16 feb. t/m 20 feb.
Meivakantie 4 mei t/m 15 mei.
Zomervakantie 20 juli t/m 28 aug.

De kinderen parkeren hun fietsen op school in de
daarvoor bestemde rekken of vakken. Wij hebben wel een
paar verzoeken: de fietsen graag goed in de rekken zetten,
niet te ver op het pad en niet parkeren bij de houten
afscheiding van de tuin. Het pad bij de fietsen wordt
anders erg smal en dat is niet handig met parkeren of bij
vertrek. Vanaf de poort stappen de kinderen af en zoeken
met de fiets in de hand een parkeerplek. Zo kan niemand
omver gefietst worden. Zou u dit thuis met uw kind willen
bespreken? Wij zullen deze afspraken in de groepen ook
nogmaals onder de aandacht brengen.
Dank u wel!

In de volgende Tierelier Info kunt u lezen wanneer de
studiedagen of studiemiddagen gepland zijn.

Gedichten
Wij hebben in groep 5 bij de taalles “elfjes” gemaakt. Dit
zijn gedichtjes van elf woorden. Een paar elfjes gaan over
pesten. We vinden dat pesten niet kan en moet stoppen.
Er zijn hele mooie en leuke elfjes gemaakt en we willen er
een paar aan jullie laten lezen.
Pesten
Stop ermee!
Slaan, schoppen, schelden.
Het is niet stoer.
Stop!
School
De leerling
Knutselen is leuk
Op de computer leren
Leren
Pesten
Stop pesten
Doe maar niet
Alsjeblieft stop met pesten
Stop!

www.muziekschool-molenhoek.nl
fantasia-muziek2@hotmail.com
tel : 06-18301706
Molenhoek heeft een nieuwe muziekschool. Wil je muziek
maken dan kun je bij muziekschool “Fantasia” de
volgende lessen volgen;
ZANG;
COMBINATIE : ZANG EN PIANO / KEYBOARDLES;
PIANO;
GITAAR;
DWARSFLUIT;
ORIENTATIECURSUS ALGEMENE MUZIKALE VORMING met
blokfluitles
(je mag spelen op diverse instrumenten! Zoals een
drumstel, gitaar, keyboard, citer etc..)
en KINDERENSEMBLE.
Kijk op : www.muziekschool-molenhoek.nl
-----

Vlinders
Heel mooi
Leuke, felle kleuren
Ze zitten op bloemen
Vlinders

Spar Janssen KIDSRUN
Jaaa, het is weer zover, je kunt je weer inschrijven voor de
KIDSRUN!
Deze Kidsrun van 2,3 km vindt plaats op 19 oktober, vóór
de 5, 10 en de 15 km van Molenhoeks Makkie. Ook dit jaar
organiseren we weer twee trainingen in oktober, maar
daarover hoor je na de vakantie meer. Wat nieuw is dit
jaar, is een echte klassencompetitie. Worden jullie de
sportiefste klas van Molenhoek?
Kijk alvast voor meer informatie op de site en schrijf je in
op www.molenhoeksmakkie.nl.

Hup!
Holland hup!
Nederland is goed!
En ze hebben moed
Winnaar!
Van groep 5a

-----

Spar Janssen Kidsrun? MAKKIE!
-----

Gratis dwarsfluitles!
Lijkt het je leuk om dwarsfluit te leren spelen? Neem dan
contact op voor een gratis proefles op 8, 9 of 10 juli.
Behalve dwarsfluitles geeft Hilde Desmet ook pianoles en
blokfluitles.
Voor meer informatie:
www.tuinapraktijk.nl
Johan van Kleefstraat 12
Molenhoek
024-3568498

Belangrijke data
01-07 studiemiddag alle ll ’s middags vrij
10-07 continurooster groep voor alle groepen
10-07 vossenjacht
11-07 start zomervakantie om 12.00 uur

Kamouders
Allereerst, wat fijn dat wij dit schooljaar weer op
de kamouders konden rekenen en op deze
manier hebben getracht de verspreiding van
hoofdluizen zo veel mogelijk onder controle te
houden. Hartelijk dank, kamouders!
Wellicht zijn er (nieuwe) ouders die deze groep
hulpouders willen versterken. Dat zou heel erg
fijn zijn, want hoe meer ouders, hoe sneller de
controles gedaan zijn, hoe eerder de kinderen
verder kunnen in de klas en hoe sneller u weer
thuis bent!

Indien u in het huidige ‘kamteam’ zit of u wilt dit
team versterken, zou u dan zo vriendelijk willen
zijn om onderstaand strookje inleveren bij de
leerkracht van uw kind?
De controles vinden plaats ná iedere vakantie en
eventueel na twee weken een hercontrole.
Lenneke Peters, de coördinator van de
hoofdluiscontroles, zal volgend schooljaar haar
taak continueren. Daar zijn we ook heel erg blij
mee!
Hartelijk dank!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Ik wil volgend jaar (weer) mee helpen als kamouder. ja / nee*
2. Zo ja, dan kan en wil ik helpen op de
maandagochtend
ja / nee*
woensdagochtend
ja /nee*
ik kan op beide ochtenden
ja / nee*
ik heb een voorkeur voor ________________________ (maandag of woensdag)
Naam:_____________________________________________________________________
Ouder van: _________________________________________________________________
E-mailadres: ________________________________________________________________
(*svp doorstrepen wat niet van toepassing is)

