17 oktober 2014

Het boek van Jade
In de vorige Info heeft u kunnen lezen, dat Jade
Vermeulen (schrijversnaam Renee Meulenhoff) uit groep
7 een heus boek heeft geschreven. Dit boek: Draak Syska
–de draak van de ijsberg- is echt uitgegeven en is zelfs bij
“bestel mijn boek” gewoon te bestellen!
http://bestelmijnboek.nl/vm-cat/nieuw/draak-syskadetail Op deze site kun je ook al een stuk van het boek
lezen. We hopen dat Jade doorgaat met schrijven en
misschien als schrijfster heel beroemd wordt.

Boeken lenen voor thuis?
De kinderen lenen boeken voor in de klas, maar zij mogen
ook boeken lenen voor thuis. Dit willen we nog eens heel
duidelijk onder uw aandacht brengen. Er zijn al kinderen
van onze school die dat regelmatig doen. Er zijn zelfs
kleine broertjes en zusjes die woensdagmorgen tussen
12.00 - 13.00 uur samen met hun ouders of de oppas een
boekje komen lenen. Deze boeken mogen dan vier weken
thuis blijven. Tot ziens op woensdag tussen 12.00 en 13.00
uur in de Boekenlier, onze bibliotheek op school!

-----

----Plusklas
De afgelopen twee jaar heeft de Staaij uit Middelaar de
plusklas georganiseerd. De plusklas is bedoeld voor
kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Om leerlingen
te kunnen selecteren zijn criteria vastgesteld. Deze criteria
zijn 1+ Citoscores op gebied van rekenen en begrijpend
lezen, uitslag IQ-test, kinderen die vorig jaar deelgenomen
hebben aan de plusklas. Tevens wordt de mening van de
Interne Begeleider gevraagd omdat leerlingen kunnen
onderpresteren.
Marycke Postma en Claudia Peeters gaan de plusklas dit
jaar op De Grote Lier verzorgen. Zij gaan werken met een
uitdagend bijdetijds programma waarin kinderen leren
leren, kritisch en creatief leren denken en leren evalueren.
Een digitale leeromgeving maakt het mogelijk dat
leerlingen ook in de klas aan hun opdrachten werken.
Zoals het er nu uitziet, start de plusklas op 30 oktober.

De boekenlier heeft hulp nodig!
Op onze school beschikken we over een mooie
bibliotheek. Alle klassen maken daar bijna wekelijks
gebruik van. Onze bibliotheek is open op maandag,
dinsdag en donderdagmiddag van 13.15 uur tot 15.15 uur.
Op woensdagmorgen is de bieb van 12.00 uur tot 13.00
uur open. We hebben een fantastisch team van ouders
dat de bieb draait, maar door drukke werkzaamheden van
een paar ouders zijn we op zoek naar mensen die ons
willen en kunnen helpen. De werkzaamheden die bij de
bieb horen zijn: boeken innemen of uitlenen, kinderen in
groepjes uit de klas halen, en de boeken weer terug
zetten in de kasten. We steven ernaar om de bibliotheek
door twee ouders te laten draaien. Hebt u wekelijks of
één keer per 2 of 3 weken een middag over? Neem dan
contact op met Bea Bernaards, leerkracht van groep 1-2,
b.bernaards@degrotelier.nl.

---Kaartverkoop bij de Spar!
Er zijn de afgelopen zaterdagen al flink wat kaarten
verkocht voor het concert ‘Lierkids voor Syrië’. Voor de
overige kaarten geldt:
vanaf nu is het mogelijk kaarten te kopen bij Spar
Janssen, hier in Molenhoek.
Prijs ticket volwassenen: € 7,50; prijs ticket kinderen t/m
12 jaar: € 5,-, beide inclusief een drankje in de pauze.
Uitvoering op 1 november om 12.00u en 16.00u.
Iedereen is welkom!
Marloes Heemskerk
Mariëtte Thijssen

-----

Spannend!!!
Het is al een hele tijd steeds drukker met hardlopers in
Molenhoek, maar jullie kunnen er met zijn allen ook wat
van! Het begon met de vd Valkrun met Molenhoekdag en
ging verder met de trainingen voor de Kidsrun. Daarna
afgelopen vrijdag de sponsorloop, waar jullie allemaal
enorm veel rondjes hebben gelopen! Wij vinden het
geweldig om zoveel van jullie enthousiast te zien worden
voor het hardlopen. We kijken dan ook weer uit naar het
moment waarop jullie zondag van start gaan voor de
Kidsrun of zelfs voor de 5 km. Want niet alleen jullie
ouders, familie en buren zijn dan trots op jullie, wij staan
ook elke keer weer met kippenvel!
En natuurlijk wordt het dit jaar extra spannend door de
Klassencompetitie… De klas met het hoogste percentage
deelnemers wint die prachtige wisselbeker die al een
tijdje bij jullie op school staat. Jullie hebben vast de
tussenstand al wel gezien, maar die verandert natuurlijk
de hele tijd. Hierbij de tussenstand van 15 oktober:
Stand
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35%
33%
33%
25%
20%
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19%
19%
15%
15%
15%
13%

Jullie zien het, de verschillen zijn klein. Dus jij kan het
verschil nog maken en ervoor zorgen dat jouw klas de
sportiefste klas van Molenhoek wordt. De wisselbeker
wordt tijdens de algemene prijsuitreiking uitgereikt door
de burgemeester, rond 12.00 uur.
Tot vanavond 20.00 uur kun je je inschrijven via de site
www.molenhoeksmakkie.nl, maar ook op zondag kun je je
in de Wieken nog inschrijven voor de Kidsrun. Dus schrijf
je in, trek je schoenen aan en doe mee! Want meedoen
aan de Kidsrun (of de 5km)? MAKKIE!
----Bericht van de Meulenwiekers

jeugdzitting een optreden verzorgen. Natuurlijk is het leuk
om te komen kijken, maar nog leuker is het om zelf iets te
doen en dan een onderscheiding van de jeugdprins(es) te
krijgen. Heb je ideeën voor een optreden op de
jeugdzitting, een playback- of live- nummer, een buut, een
dans of iets anders, geef je dan op via het
opgaveformulier dat je op school hebt ontvangen of geef
je telefonisch op bij John Heider: 024-358 59 03.
Als jullie allemaal komen wordt het vast weer een
daverende jeugdzitting!
Tot ziens op de jeugdzitting.
Met carnavaleske groet,
De jeugdcommissie van Carnavalsvereniging “De
Meulenwiekers”
----Stichting tante Lenie
Aanstaande zondag (19 oktober) is er een heerlijke actieve
zondagochtend gepland. Het inmiddels bekende
Molenhoeks Makkie!!! Dit jaar is Stichting Tante Lenie het
goede doel en gaat iedereen verrassen met een heus
“Spelletjesplein”. Voor € 2,-- koop je een strippenkaart en
mag je aan alles meedoen. Aan het einde ontvang je een
tekenplaat om mee naar huis te nemen. Je maakt de
allermooiste tekening en stuurt deze op naar Stichting
Tante Lenie. Een aantal kinderen gaat beoordelen welke
tekening gewonnen heeft en dat meisje of die jongen gaat
samen met Tante Lenie naar Intertoys Malden om een
cadeautje uit te zoeken. We hopen dat Stichting Tante
Lenie je een hartstikke leuke ochtend hiermee gaat geven
en dat we allemaal van die fantastisch mooie tekeningen
in de brievenbus krijgen. We kunnen bijna niet wachten!!!
Kom zondag dus naar het “Makkie Plaza”.

----Wist u dat…..
 wij Femke een heel fijn zwangerschapsverlof
toewensen?
 Maaike na de herfstvakantie weer aan de slag
gaat in groep 3, omdat haar verlof er op zit?
 Roel afscheid heeft genomen van de kinderen in
groep 3a en terugkijkt op een hele fijne periode?
 wij hem bedanken voor zijn inzet en
enthousiasme?
 Brigitte, invalkracht groep 6-7, ook afscheid heeft
genomen?
 wij haar bedanken voor haar inzet?
 Silvia met kleine stapjes, letterlijk en figuurlijk,
haar werk weer mag gaan oppakken?
 wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes
voor u hebben?

Beste jongens en meisjes,
Het carnavalsseizoen is weer begonnen. Zoals jullie weten
is de jeugdraad gekozen en nu volgt ook nog een
jeugdzitting op zondag 16 november! De zitting is zoals
altijd in het gemeenschapshuis ´De Wieken` en begint om
14.11 uur. Aan het begin van de zitting zal de nieuwe
jeugdprins(es) van Kuulengat bekend gemaakt worden.
Alle Molenhoekse kinderen kunnen tijdens deze

Belangrijke data
20 t/m 24 oktober: herfstvakantie
26 oktober: begin wintertijd
27 oktober: periodieke hoofdluiscontrole
03 t/m 05 november voorlopige adviesgesprekken gr. 8
07 november: Tierelier Info
11 november: studiedag, alle leerlingen hele dag vrij

