Datum: 16-08-2019

Nieuwsbrief nr. 1
Augustus 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data augustus en september:
● Maandag 19 augustus: eerste schooldag 2019-2020
● Vrijdag 23 augustus: nieuwjaarsreceptie/informatiemiddag (14.00 - 15.00 uur)
● Vrijdag 30 augustus: verkiezingen leerlingenraad groep 6 t/m 8
● Maandag 2 september: informatieavond voor groep 1 t/m 3
● Dinsdagmiddag 3 september: studiemiddag (leerlingen 12.00 uur vrij)
● Maandag 9 t/m vrijdag 20 september: startgesprekken
● Donderdag 26 september: nieuwsbrief 2

Welkom!
De zomervakantie ligt weer achter ons. Het team hoopt dat u en uw kind(eren) van een
hele fijne vakantie hebben genoten.
Het team heeft alle batterijen weer opgeladen en heeft veel zin om weer te beginnen.
Vanaf 8.15 uur gaat de deur weer open en zullen de leerkrachten de kinderen in de klas
verwelkomen. Voelt u zich welkom om met uw kind(eren) mee te lopen. Om 8.45 uur
starten de lessen. We wensen u en de kinderen een heel fijn schooljaar toe!
Startbrief groepen
Via de leerkracht ontvangt u de startbrief van de groep van uw kind(eren). Hierin vindt u
praktische informatie over de groep.

Gezamenlijke start van het schooljaar: ouders - kinderen - leerkrachten
nieuwjaarsreceptie/informatiemiddag
In plaats van de gebruikelijke informatieavonden in de groepen 4 t/m 8 wil het team u
samen met uw kind(eren) uitnodigen voor een gezamenlijke inhoudelijke start van het
nieuwe schooljaar op vrijdag 23 augustus van 14.00 -15.00 uur.
Op deze nieuwjaarsreceptie/informatiemiddag kunnen ouders, kinderen en
leerkrachten informeel met elkaar in gesprek gaan over het reilen en zeilen binnen de
groep. Samen met de leerkracht geven de kinderen van de groepen 4 t/m 8 informatie
over de verschillende methodes, de werkwijze in de klas, het digitale schoolbord, etc. Materialen
worden tentoongesteld en de kinderen laten natuurlijk ook eigen gemaakte werkjes zien. Ouders
kunnen vragen stellen aan de leerkrachten of kinderen en meerdere groepen bezoeken wanneer
zij dat willen.
Uiteraard kunt u ook een bezoekje brengen aan de onderbouw (groep 1 t/m 3) om werkjes van de
kinderen te bekijken en vragen te stellen aan de leerkrachten. Omdat het geven van goede

informatie over de inhoud en de werkwijze voor de kinderen in de groepen 1 t/m 3 nog iets te
moeilijk is, zal voor deze groepen op maandag 2 september een aparte informatieavond gegeven
worden voor de ouders. Tijd: 19.30 uur - 20.30 uur.
Naast de nieuwjaarsreceptie/informatiemiddag wordt voor groep 8 een informatieavond
georganiseerd in verband met het voortgezet onderwijs. Een uitnodiging hiervoor volgt ter zijner
tijd.
Het team kijkt ernaar uit om u vrijdagmiddag 23 augustus te zien!

Startgesprekken
Om goed onderwijs te kunnen geven is een goede communicatie en samenwerking tussen ouders,
kinderen en leerkrachten van groot belang.
Om deze reden willen we ook de kinderen vanaf groep 4
betrekken bij het voeren van de startgesprekken.
In de eerste twee weken van september vinden de
startgesprekken (15 minuten) plaats. Hiervoor ontvangt u een
uitnodiging van de groepsleerkracht van uw kind via Parro. U
kunt daar tevens in aangeven of u samen met uw kind komt of
alleen.
Voorafgaand van de startgesprekken ontvangt u via uw kind
een korte vragenlijst op papier. Deze vragen zullen besproken
worden tijdens de startgesprekken. U kunt deze vragenlijst zelf
of samen met uw kind invullen en meenemen naar het
startgesprek.

Parro
Het hele team gebruikt sinds vorig schooljaar Parro. Parro is een communicatiesysteem
waarbinnen een veilige en gesloten omgeving eenvoudig gecommuniceerd kan worden.
De leerkrachten houden u via Parro elke vrijdag op de hoogte van leuke momenten, maar
ook belangrijke zaken. Daarnaast wordt u via Parro uitgenodigd voor oudergesprekken.
De leerkrachten zijn op hun werkdagen via Parro bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur. Verder
vragen wij u er rekening mee te houden dat leerkrachten tijdens lestijd niet in de gelegenheid zijn
berichten te lezen en te beantwoorden. Voor dringende zaken graag een telefoontje.
Mocht u nog geen gebruik maken van Parro of heeft u een technisch probleem of vragen dan kunt
u terecht bij meester Ivo (ivo.flipse@moolhoek.nl).
Dagarrangementen
Dagarrangementen heeft samen met ons als scholen weer een gevarieerd naschools aanbod
samengesteld voor het komende schooljaar. De lessen starten in de 2e week van het schooljaar.
De flyers voor blok 1 staan in de bijlage. Het online inschrijven voor het eerste blok is al mogelijk.

Ouderhulp
Als activiteitencommissie en school organiseren we veel activiteiten, die alleen mogelijk zijn met
hulp van u als ouder. Te denken valt o.a. aan diverse vieringen en sporttoernooien. Ook hebben
we soms hulp nodig bij kleine klusjes in de school. Voor diverse activiteiten is het fijn om extra
hulp van ouders/verzorgers te hebben. Vele handen maakt immers licht werk.
De kinderen krijgen in de eerste schoolweek een opgave formulier mee.
Schroomt u niet en kruis de taken aan die u leuk, zinvol en gezellig lijken!
Door het invullen van het formulier kunnen we zien bij welke activiteiten de AC
of de school een beroep op u kan doen en u kan benaderen. Door het invullen
van het formulier legt u zich dus niet vast . U wordt van tevoren altijd
benaderd of u kunt/wil helpen.
De formulieren mogen ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.
Fruitdag
Elke woensdag is het fruitdag dat door school wordt verzorgd.
Woensdag 3 september mogen de kinderen al gaan genieten van dit gezonde extraatje.

In- en uitgang Moolhoek
Groep 1 t/m 3:
ingang onderbouw Moolhoek
Groep 4, 5, 6B:
ingang onderbouw Moolhoek (naar boven)
Groep 6A, 7 t/m 8:
ingang centrale hal achter
Aan het eind van de dag komen de kinderen via dezelfde deur onder begeleiding van de leerkracht
weer naar buiten.
Verkeersdrukte bij aanvang en uitgaan scholen
De verkeersdrukte (auto’s, fietsers, voetgangers) kan bij aanvang en uitgaan van de
2 scholen behoorlijk groot zijn.
Als gezonde school en vanwege de veiligheid adviseren en stimuleren wij u om zoveel
mogelijk met uw kind(eren) te voet of met de fiets naar school te komen!
Mocht u door omstandigheden uw kind(eren) met de auto naar school brengen of
halen, dan graag stapvoets rijden en parkeren in de vakken die hiervoor bestemd zijn.
Alle kinderen van de Moolhoek parkeren hun fiets aan de achterzijde van de Moolhoek.
Er hangen kaarten op de plaatsen waar de groepen hun fietsen mogen plaatsen.

Ziekmeldingen
Ziek? Helaas, niet iedereen ontkomt hieraan!
Ziekmeldingen van uw kind(eren) ontvangen wij graag telefonisch tussen 8.00 uur en
8.30 uur op het volgende telefoonnummer: 0113-342196
Bij ziekte van een leerkracht wordt door de directie direct vervanging aangevraagd bij
het vervangingsfonds TCOZ. Daarnaast heeft de Moolhoek een noodplan indien er vanuit de
vervangingspool geen vervanger beschikbaar is. Dit noodplan zal binnen de MR besproken
worden.
Ouders worden op de hoogte gesteld wanneer de groepsleerkracht ziek is.

Nieuwsbrief
Maandelijks wordt een nieuwsbrief met u gedeeld.
Studiemiddag
Dinsdag 3 september heeft het team Moolhoek een studiemiddag. De leerlingen zijn om 12.00 uur
uit.
Website en schoolgids
De website van de Moolhoek zal binnenkort geupdate worden. Naast inhoudelijke
zaken kunt u hier ook nieuws, nieuwsbrieven, formulieren, vakantierooster en agenda
vinden.
De schoolgids 2019-2020 zal als bijlage in de eerstvolgende nieuwsbrief meegezonden
worden en tevens op de website gezet worden.
Intern begeleider (IB-er) en directie
De intern begeleider (ib-er) Mireille Rentmeester  is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en
heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over
kinderen en voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.
Vaak is het zo dat de leerkracht een hulpvraag heeft, dan gaat de IB’er dit onderzoeken en kijken
wat een passende oplossing is. Daarnaast is zij betrokken bij handelingsplannen en het
leerlingvolgsysteem. Mireille werkt 3 dagen (maandag, dinsdag en donderdag) als intern
begeleider op de Moolhoek.
De directie Cynthia van Os is eindverantwoordelijk voor het onderwijs op de Moolhoek. Goed
onderwijs maak je samen, dat betekent dat de communicatie en contacten met alle betrokkenen
(personeel, kinderen, ouders) open en goed moet zijn. Wanneer er iets speelt wacht hier niet mee,
maar maak een afspraak om dit te bespreken.
Cynthia werkt de ene week 5 dagen en de andere week 4 dagen (vrijdags vrij).
HVO en GVO
Ieder jaar kunnen ouders hun kinderen in de groepen 4 t/m 8 opgeven voor HVO (Humanistisch
Vormings Onderwijs) of GVO (Godsdienst Vormings Onderwijs).
Helaas is er een groot tekort aan HVO leerkrachten . Vanuit het dienstencentrum is het bericht
binnengekomen dat er geen docent beschikbaar is voor schooljaar 2019-2020.
Voor GVO komt juf Evelien van de Gaag.
Maandag 12.30 - 13.15 uur: groep 4 en 5
Maandag 13.15 - 14.00 uur: groep 6 t/m 8
Vriendelijke groet,
Namens het hele team
Cynthia van Os

