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Algemeen
De Bijbelverhalen van deze week leveren prachtige
oefenstof op voor in de klassen. En misschien zelfs
wel voor thuis 😉
De verhalen gaan over Mozes die een belangrijke
boodschap heeft die hij moeilijk vindt om te vertellen..
Maar de farao laat duidelijk zien dat hij niet luistert.
Daarop volgen de 10 plagen.
Hoe weet je dat iemand luistert? Hoe zie je dat?
Welke houding heb je als je goed luistert? Wat levert
goed luisteren je op?

BVL
De Molenvliet heeft het Brabants Verkeersveiligheids
Label.
Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid deel
uitmaakt van het schoolbeleid.
Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer.
De leerlingen krijgen daarom verkeerslessen en er
zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen.
Verder is er aandacht voor de schoolomgeving.
Onze verkeerswerkgroep zoekt nog 1 of 2 ouders die
ongeveer 2 x per jaar een vergadering bij wilt wonen.
Daarnaast organiseert de werkgroep enkele
activiteiten, zoals fietscontrole en verkeersplein. Geeft
u zich op?!
Schoolkamp

Hoera, 50 jaar!

De Molenvliet bestaat 50 jaar en dat gaan we met al
onze leerlingen vieren op donderdag 1 oktober!
Het programma bestaat die dag uit drie delen in en
rond de school. Eigenlijk is het nog een verrassing,
maar omdat we niet zonder uw hulp kunnen,
verklappen we alvast dat we ’s ochtends een
vossenjacht houden. Het hele team zal dan verkleed
in enkele straten van Klundert te vinden zijn. De
leerlingen worden in groepjes verdeeld en gaan ons
zoeken. Bij ieder teamlid is er iets te doen.
Wij hebben er nu al zin in :-)
Om dit mogelijk te maken, hebben we die dag heel
veel ouders, opa's en oma's nodig die van 9 tot 11.15
u een groepje kinderen wil begeleiden. We hebben
wel 15 personen nodig. Het is hierbij niet handig om
jongere broertjes of zusjes mee te brengen.
Helpt u ons jubileumfeest tot een succes te maken?
U kunt zich bij de leerkrachten of per mail aanmelden.
Daarnaast zoeken we 1 of 2 bolderkarren de we die
ochtend mogen lenen.
Alvast bedankt!
Volgende week ontvangt u iets meer toelichting op de
rest van het feestprogramma.

Groep 8 is op kamp. Ze hebben het erg naar hun zin!
Er valt soms wat regen, maar dat mag de pret niet
drukken. Wij horen al enthousiaste verhalen.
U kunt het via Facebook ook enigszins volgen.

Studiedag
Op vrijdag 2 oktober staat een studiedag gepland.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Licht u tijdig eventuele opvang in.
De combinatie van de studiedag op vrijdag en de
Waardendag op maandag levert een heerlijk extra
lang weekend op!
Waardendag
Maandag 5 oktober is de jaarlijkse Waardendag.
Op deze dag komen alle personeelsleden van
stichting De Waarden bij elkaar voor studie en
teambuilding. Vanwege Corona wordt ons programma
wel aangepast.
De Molenvliet maakt ook deel uit van deze stichting.
Op 5 oktober zijn daarom alle kinderen vrij.
Geeft u dit zelf tijdig door aan eventuele opvang.
Observatie cesartherapeute/logopediste
Om de ontwikkeling van uw kind te volgen en te
meten gebruiken wij in de groepen 1 en 2 KIJK.
Dit is een leerlingvolgsysteem, waarin we de
vorderingen en opvallendheden van uw kind
bijhouden.
Wij kiezen ervoor om cesartherapeute
Sandra Figueroa Perez en logopediste Susanne van
Nimwegen met ons mee te laten kijken tijdens een
observatiemoment. Zij zijn immers gespecialiseerd in
taal/spraak en beweging.
Zij ondersteunen ons in het goed volgen van de
ontwikkeling van uw kind op deze gebieden.
Op donderdag 24 september vindt deze observatie
plaats bij alle kinderen van groep 2.
In de 2e helft van het schooljaar worden Sandra en
Susanne opnieuw gevraagd voor een observatie van
alle kinderen van groep 1.
Mochten er opvallend heden zijn na deze observatie,
dan hoort u dit terug van de leerkracht.
Als dit niet het geval is, dan hoort u niets.
Natuurlijk krijgt u terugkoppeling over de ontwikkeling
van uw kind op o.a. taal/spraak en beweging tijdens
de reguliere ouderavonden op school.
Op verzoek van de leerkracht kunnen ook kinderen uit
andere groepen gezien worden.
Als ouder wordt u hier dan van te voren over
geïnformeerd.

Bijlagen
Op verzoek vindt u diverse bijlagen na deze
nieuwsbrief.

Agenda
Vr 18 sept
Wo 23 sept
Wo 23 sept
Wo 30 sept
Do 1 okt
Vr 2 okt
Ma 5 okt

gr 8 weer terug van kamp
schoolkorfbaltoernooi
start kinderpostzegelactie
start kinderboekenweek
FEESTDAG 50 JAAR!
studiedag, alle leerlingen vrij
Waardendag, alle leerlingen vrij

Met vriendelijke groet,
Lizeth Vellekoop
Directeur

Week van Lezen en Schrijven
(7 t/m 13 sept)
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen,
schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een
computer of een smartphone. Om ervoor te zorgen dat zij allemaal aan
de samenleving mee kunnen doen, vragen we tijdens de Week van Lezen
en Schrijven extra aandacht voor het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.
Als bibliotheek West-Brabant willen we in deze week extra aandacht vragen voor laaggeletterdheid.
Onze collega’s van het team LevenLangLeren starten in deze week de Taaloefengroepen weer op en ze
maken we daar een extra feestelijk moment van met de wethouders en natuurlijk taart.
Ook is er een voorlichtingsavond voor vrijwilligers in Roosendaal en er is een bijeenkomst voor ouders
van een kinderdagverblijf in de gemeente Rucphen waar speciale BoekStart broodtrommels worden
uitgedeeld. Tijdens deze bijeenkomst wordt het belang van voorlezen onder de aandacht gebracht.
Voorlezen heeft zoals u weet een goed preventieve werking als het gaat om het voorkomen van
laaggeletterdheid.
In alle gemeentes worden bloemenzaadzakjes uitgedeeld. Onze medewerkers en vrijwilligers staan op
weekmarkten en zijn te vinden bij Welzijnsinstellingen. We willen deze zakjes ook graag aan de kinderen
van uw school uitdelen om zo de ouders te bereiken die misschien op deze ludieke manier gewezen
worden op de Taaloefengroepen of zich aan zouden willen melden als taalvrijwilliger.

Team educatie Bibliotheek West-Brabant

Beste ouders/verzorgers,
Om muziekles voor iedereen bereikbaar te maken organiseert Stichting Symfonische Amateurklanken WestBrabant een introductiecursus viool voor kinderen uit groep 4 t/m 8. In 8 lessen leert uw kind de basistechnieken
van de viool. De lessen zijn laagdrempelig en worden gegeven in kleine groepen. Leerlingen maken op een leuke,
speelse manier kennis met de viool. Binnen deze 8 lessen kan uw kind al enkele liedjes spelen!
De cursus zal op woensdagmiddag 28 oktober starten op basisschool De Boemerang in Zevenbergen. De cursus
vindt plaats tussen 13.00-13.45u. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een tweede cursusgroep gevormd van
14.00-14.45u. De laatste cursusdag valt op 16 december.
Meer informatie en het aanmeldingsformulier vindt u in de bijbehorende flyer.
Hartelijke groeten,
Susanne Rosmolen
Cellodocent en Educatie-Coördinator Stichting Symfonische Amateurklanken West-Brabant
T: 00 31 6 49 23 52 69
E: susannerosmolen@hotmail.com

Stichting Symfonische Amateurklanken West-Brabant
Vioolspelen voor een slimmer kind?
Kinderen leren makkelijker dan ouderen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het bespelen
van een instrument kinderen slimmer maakt. Enkele positieve invloeden:
✓ Ontwikkeling fijne motoriek,
✓ Ontwikkeling sociale en emotionele vaardigheden,
✓ Ontwikkeling abstractievermogen,
✓ Ontwikkeling analytisch denkvermogen,
✓ Positieve invloed op intelligentie
Om muziekles voor iedereen bereikbaar te maken organiseert Stichting
Symfonische Amateurklanken West-Brabant een introductiecursus viool
voor kinderen uit de groepen 4 tot en met 8.
In acht lessen leert uw kind de basistechnieken van de viool. De lessen
zijn laagdrempelig en worden gegeven in kleine groepen. Leerlingen
maken op een leuke, speelse manier kennis met de viool.
Binnen deze acht lessen kan uw kind al enkele liedjes spelen!
De kosten voor deze cursus bedragen slechts € 38,00 (€ 4,75 per les) voor acht lessen.
In dit bedrag is een leenviool inbegrepen (borg bedraagt € 50,00) en al het lesmateriaal.
Een unieke kans om samen met uw kind te onderzoeken of vioolspelen bij uw kind past!
De lessen zullen iedere woensdagmiddag van 13.00 – 13.45u op basisschool De Boemerang in
Zevenbergen gegeven worden door een gediplomeerde viooldocent die is ingeschreven bij de
gemeente Moerdijk. De cursus start op woensdag 28 oktober en de laatste les valt op 16 december.
Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 4 deelnemers) ontvangt u een bevestiging van de cursus.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne Rosmolen, Telefoon: 06 49235269,
Email: susannerosmolen@hotmail.com.
Aanmelden kan door toezending (per post of via bovengenoemd emailadres) van dit formulier naar
Stichting Symfonische Amateurklanken West-Brabant
Koperslagerij 9
4762 AR Zevenbergen
Aanmelden kan tot 21 oktober!
__________________________________________________________________________________
Ja, wij grijpen deze mooie kans om deel te nemen aan de introductiecursus viool!
Naam kind: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email: ……………………………………………………Lengte: ………………cm. Armlengte: …………………….cm.

