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Algemeen
Het went snel om weer met elkaar aan het werk te zijn.
Er zijn ook al diverse activiteiten. U vindt hierover meer
in deze nieuwsbrief.

Informatieavond
Dinsdag 12 september vertellen de leerkrachten aan u
over het reilen en zeilen in de groepen. Denkt u hierbij
aan bijvoorbeeld methoden, afspraken en
bijzonderheden. Vanaf 19.15 u staat de koffie klaar. Om
19.30 u start de informatieavond. Deze zal ongeveer
een uur duren. Van 20.30 tot 21.00 u zal juf Evelien
informatie geven aan ouders van wie hun kind onze
plusklas bezoekt.
Graag tot dan.

Peuterspelen
Tot aan de herfstvakantie is er weer gelegenheid tot
peuterspelen. U bent met uw peuter welkom op ons
schoolplein op woensdagen van 11.45 tot 12.30 u.

Luizen
Tijdens de controle zijn er bij diverse leerlingen in de
groepen 6,7,8 luizen geconstateerd. De ouders van de
betreffende leerlingen zijn geïnformeerd en de kinderen
behandeld.
Aanstaande dinsdag volgt een hercontrole in de
groepen 6,7,8.

Bedankt!

Rommelvlietdag
U heeft misschien al gezien dat de Rommelvlietdag niet
op de kalender staat…
Naast de opbrengst en gezelligheid die het ons
oplevert, kost het ook erg veel tijd om goed te
organiseren.
Het kerstfeest valt in dezelfde periode. Dit vieren we
eens per twee jaar groots.
We hebben daarom met de oudercommissie
afgesproken om de Rommelvlietdag ook eens per twee
jaar te gaan houden.
Dit jaar vieren we een groot kerstfeest. Volgend jaar
organiseren we graag weer de Rommelvlietdag.
Wegens ruimtegebrek kunt u spullen hiervoor volgend
schooljaar pas weer inleveren.

Gezamenlijke screening
Op donderdagmiddag 14 september a.s. zullen
logopediste Susanne van Nimwegen en
cesartherapeute Wencke van Bergen een screening
uitvoeren bij de leerlingen van groep 2.
Waarom is deze screening van belang?
In de bijgevoegde informatie vindt u een antwoord op
deze vraag.
U ontvangt van de leerkracht een ouderformulier wat
ingevuld en ondertekend dient te worden.
Ondertekening geeft aan dat u akkoord gaat met de
screening van uw kind.
Wanneer uw kind niet in groep 2 zit, maar u maakt zich
wel zorgen op één van deze gebieden (of beide), dan is
het toch mogelijk om uw kind te laten screenen.
Wat doet u dan?
U richt zich tot de leerkracht. U overlegt uw zorg en
krijgt van de leerkracht een ouderformulier, waarop u
uw hulpvraag noteert en toestemming geeft voor de
screening door het zetten van een handtekening.
Ook de leerkracht zelf kan een hulpvraag indienen voor
deze screening. Wanneer de leerkracht dit nodig vindt,
hoort u dit uiteraard van de leerkracht.
Meer informatie over logopedie en cesartherapie vindt u
op onze website.

Stagiaire

Even voorstellen…
Hallo allemaal, ik zal me even kort voorstellen. Mijn
naam is Dwayne van Gelderen en ik ben 21 jaar. Ik
kom uit Klundert en ik woon samen met mijn ouders en
2 broers in het oude kerkgebouw aan de Schanspoort.
Mijn hobby’s zijn lezen, films en series kijken, maar
vooral heel veel werken met kinderen.
Ik ben momenteel derdejaars op de PABO Inholland te
Dordrecht. Ik hoop binnen nu en anderhalf jaar daar af
te studeren. Dit (half)jaar mag ik stage komen lopen op
CBS de Molenvliet en ik kan alleen maar zeggen dat ik
daar heel erg veel zin in heb. Ik verwacht ontzettend
veel te leren van deze school en heb er alle vertrouwen
in dat ik me hier nog verder kan ontwikkelen. Ik zal in
ieder geval het eerste halfjaar vooral op maandag tot
eind januari stage lopen in groep 7/8 bij Meneer Peter.
Ik kijk heel erg uit naar deze periode en ik vertrouw er
op dat ik de kinderen net zo veel zal kunnen leren als ik
van hen kan leren.
Hopelijk tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Dwayne van Gelderen

Bijlagen
Na deze nieuwsbrief vindt u informatie over de open
dag bij organisaties voor kinderopvang en over de
volgende kledinginzameling.

Agenda
Di 12 sept
Wo 20 sept
Wo 27 sept
Vr 29 sept

19.30 u informatieavond
groep 7/8 gaat op kamp
start kinderpostzegelactie groep 7/8
ReShare kledinginzameling

Met vriendelijke groet,
Lizeth Vellekoop
Directeur

Kledinginzameling
Binnenkort houden wij weer een kledinginzameling.
Doe mee en lever zoveel mogelijk kleding in.
De geldelijke opbrengst komt ten goede aan de leerlingen van onze school.
Vrijdag 29 september
U kunt de zakken met kleding vanaf nu tot 26 september tot 09:00 uur inleveren op
CBS De Molenvliet

Wat wordt er wel ingezameld?
Alle draagbare boven – en onderkleding
Draagbare schoenen (aan elkaar gebonden)
Huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen)
Zachte knuffelbeesten
Wat wordt er niet ingezameld?
Vloerbedekking, tapijten en snij afval (kleine lappen stof)
Niet draagbare kleding en schoenen
Dekbedden, kussens, tuinstoelkussen, etc.
Werkkleding en vervuilde kleding
Hard speelgoed
Kledingzakken waar de beste kleding al uit is gehaald/gesorteerd (bijv. van een kringloopwinkel)
Hoe moet de kleding verpakt worden?
Alles dient verpakt te zijn in een dichte plastic zak (s.v.p. niet in dozen). Een plastic zak biedt de beste bescherming tegen
het vuil en nat worden van de kleding.

