Datum: 02-09-2019

Nieuwsbrief nr. 2
September 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data september - oktober:
●
●
●
●
●
●
●
●

Maandag 2 september: informatieavond voor groep 1 t/m 3 Tijdstip: 19.30 uur - 20.30 uur
Dinsdagmiddag 3 september: studiemiddag (leerlingen 12.00 uur vrij)
Woensdag 11 september: schoolvoetbal groep 7 en 8
Maandag 9 t/m vrijdag 20 september: startgesprekken
Woensdag 2 t/m vrijdag 11 oktober: kinderboekenweek
Woensdag 9 oktober: boekenruilbeurs 14.00 uur- 15.30 uur
Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober: herfstvakantie
Woensdag 23 oktober: studiedag team (leerlingen vrij)

Reminder Studiemiddag
Dinsdag 3 september heeft het team Moolhoek een studiemiddag dt in teken staat van lezen
en luisteren met begrip. De leerlingen zijn om 12.00 uur uit en lunchen die dag niet op
school.

Nieuwe juf in groep 5
Zoals voor de zomervakantie is aangegeven kan juf Nancy helaas maar tot aan de herfstvakantie op de
maandag in groep 5 werken. De reden is hiervoor is dat zij na de herfstvakantie een dag meer wordt ingezet
op de Prinses Ireneschool waar zij ook werkzaam is.
Gelukkig hebben we een leerkracht kunnen vinden die structureel het gehele schooljaar deze maandag in
groep 5 komt werken.
We heten juf Miranda van harte welkom en wensen haar veel werkplezier toe op de Moolhoek.
Voor de herfstvakantie zal juf Miranda kennis komen maken met de leerlingen van groep 5.
Miranda Broosus stelt zich hieronder aan u voor.
Vanaf de herfstvakantie ben ik iedere maandag het nieuwe gezicht in groep 5.
Vandaar dat ik mij via deze weg, graag wil voorstellen, zodat u al een klein beetje een indruk
kunt krijgen, wie er voor de groep komt te staan.
Mijn naam is Miranda Broosus en ik woon met mijn man en twee zonen in Hoogerheide. Mijn
man en ik hebben een bouwbedrijf,
maar daarnaast vind ik het nog steeds fijn om ‘feeling’ met het onderwijs te blijven houden en
dat is dit schooljaar mogelijk op de Moolhoek.
De teller van mijn onderwijservaring staat inmiddels op 21 jaar.
Ik heb in deze jaren naast het lesgeven in verschillende groepen, ook ervaring opgedaan als
bouwcoördinator, zorgcoördinator en adjunct-directeur.
Ik hoop samen met leerlingen, ouders en team een fijne tijd te gaan beleven op de Moolhoek!

Vooraankondiging Kinderboekenweek
De kinderboekenweek 2019 is van woensdag 2 oktober t/m 13 oktober. Het thema is
“Reis je mee” waarbinnen voertuigen centraal staat.
Naast lees- en andere activiteiten rondom het thema binnen de Moolhoek,
organiseert ‘t Saamdeel tevens een boekenruilbeurs op woensdagmiddag
9 oktober van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Een mooi moment om gelezen boeken in te ruilen voor nieuwe boeken en weer te genieten van
nieuwe, spannende, leuke en grappige verhalen.
Meer informatie volgt nog.

Schoolvoetbal groep 7/8
Ook dit jaar is het weer schoolvoetbal in Heinkenszand voor groep 7 en 8.
Het voetbaltoernooi wordt gehouden op woensdag 11 september.
Supporters zijn natuurlijk van harte welkom om de teams aan te komen moedigen.

Conciërge Coen Fransen
Coen Fransen heeft start schooljaar aangegeven dat hij stopt met zijn werkzaamheden op de Moolhoek als
conciërge. Hij heeft binnen zijn andere baan uitbreiding van uren gekregen, waardoor hij een
keuze heeft moeten maken. Jammer voor ons, maar heel begrijpelijk.
Het team Moolhoek wil Coen nogmaals bedanken voor zijn inzet, ondersteuning en collegialiteit
en wensen hem veel werkplezier toe bij SMWO.
Momenteel zijn we op zoek naar een nieuwe conciërge om deze vacature weer in te vullen.

Reminder Ouderhulp
Hartelijk bedankt voor de reeds ingeleverde opgave briefjes voor ouderhulp. Mocht u hier nog niet aan zijn
gekomen of vergeten zijn dan kan dit nog altijd.
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 hebben in de eerste schoolweek een opgave formulier meegekregen.
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.

Jarigen in september
Hieperdepiep, hoera!
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een hele fijne dag toegewenst.
Daan Almekinders 2 september
Jayden van Loo 3 september
Tim de Boer 8 september

Bijzondere data schooljaar 2019-2020
Vieringen / activiteiten
Schoolvoetbal: 11 september
Open scholen route: 27 september
Kinderboekenweek: 2 t/m 11 oktober
Boekenruilbeurs: 9 oktober
Nationaal Schoolontbijt: 6 november
Repair Café: 14 november
Sinterklaasfeest: 4 december
Voorlopige adviesgesprekken: 9 t/m 13 december
Kerstviering: 18 december
Dag voor Kerstvakantie zijn de leerlingen om 12.00 uur uit: 20 december
Rapport 1: 7 februari
Contactdagen: 10 t/m 19 februari
Adviesgesprekken groep 8: 2 t/m 6 maart
Project ‘t Saamdeel: 2 t/m 13 maart
Theoretisch verkeersexamen: 2 april

Koningsspelen en sportdag ‘t Saamdeel: 17 april
Schoolfotograaf (portretfoto’s): 12 mei
Schoolfotograaf (klassenfoto’s): 13 mei
Schoolreis: 20 mei
Schoolkamp: 25 t/m 27 mei
Contactdagen: 29 juni t/m 3 juli
Rapport 2: 3 juli
Afscheidsavond groep 8: 7 juli
Doorschuifuurtje: 8 juli
Eindfeest; 9 juli
Laatste schooldag: 10 juli (leerlingen om 12.00 uur uit).
Vakanties
Herfstvakantie: 12 t/m 20 oktober
Kerstvakantie: 21 december t/m 5 januari + 6 januari (Albero studiedag, leerlingen vrij)
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart
Goede vrijdag: 10 april
2e Paasdag: 13 april
Meivakantie: 18 april t/m 3 mei + 4 mei studiedag (leerlingen vrij)
Bevrijdingsdag: 5 mei
Hemelvaart: 21 t/m 22 mei
Pinksteren: 1 juni
Studiedagen
Dinsdagmiddag 3 september
Woensdag 23 oktober
Donderdagmiddag 28 november
Maandag 6 januari
Donderdagmiddag 20 februari
Donderdag 26 maart
Maandag 4 mei
Maandagmiddag 22 juni

Welkom nieuwe leerlingen
Welkom op de Moolhoek. Het team wenst jullie hele fijne en leerzame jaren toe.
Danique van Leeuwen 4 september
Aniek Wisse 11 september
Sadie Verdonck 12 september
Kayna de Waard 13 september
Jaylinn Wagenaar 16 september
Mason van Gessel 26 september

Vriendelijke groet,
Team Moolhoek
Cynthia van Os

