Datum: 27-09-2019

Nieuwsbrief nr. 3
Oktober 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data oktober - november:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Woensdag 2 t/m vrijdag 11 oktober: kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober: finale schoolvoetbal jongens groep 7/8
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)
Woensdag 6 november: Nationaal schoolontbijt
Woensdag 13 november: Schoolbezoek bestuur
Maandag 11 november t/m vrijdag 15 november: afname Zien (sociale vragenlijst)
Donderdag 14 november: Repair Café (14.15 -16.15 uur)
Maandag 25 november: PO/VO voorlichtingsavond groep 8 (19.30 - 21.15 uur)
Donderdag 28 november: Studiemiddag (leerlingen om 12.00 uur uit)

Factuur vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd door de activiteitencommissie en is ondergebracht bij een
Stichting Beheer Oudergelden. Om de kosten van alle geplande activiteiten te dekken, komen we op
een bedrag van:
Periode 1 augustus -1 juli: €16,50
Periode 1 januari - 1 juli: €9,00
In de bijlage ontvangt u van de activiteitencommissie een brief met het verzoek om de vrijwillige
ouderbijdrage over te maken. Het is een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage maakt het mogelijk om
extra activiteiten te organiseren zoals het Sinterklaasfeest, Pasen, Kerst, excursie, etc.
De Moolhoek heeft zich aangemeld om met schoolkassa te gaan werken. Dit betekent dat voor de facturen
van schoolzwemmen en schoolreis/schoolkamp u straks met ideal kunt betalen. Ook is het dan
mogelijk om in termijnen te betalen. Schoolkassa zal aan Parro gekoppeld worden.
De factuur voor schoolzwemmen zal als eerste uitgezet worden en de factuur voor schoolreis en
schoolkamp volgt later.
Kosten schoolzwemmen: “nat”zwemmen €60,00 en diplomazwemmen €100,00
Kosten schoolreis variëren per jaar en per groep. Afhankelijk van de locatie en het vervoer ernaar toe wordt
een berekening van de kosten gemaakt.
Kosten schoolkamp zijn ongeveer €70,00.

Onderwijsassistent
Het team heeft ervoor gekozen om de vacature voor conciërge niet meer op te vullen met een conciërge,
maar met en onderwijsassistent om leerlingen en leerkrachten binnen en buiten de groep extra
ondersteuning te bieden.
Na de herfstvakantie zal op woensdag en donderdagochtend Dylan de Moor ons team komen versterken.

Reminder Studiedag 23 oktober
Woensdag 23 oktober heeft het schoolteam een studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.

EU schoolfruit
Ook dit schooljaar zijn we weer ingeloot voor het EU-schoolfruit!
In week 46 (12 t/m 16 november) ontvangt de school de eerste fruit- en groente leveringen
De school ontvangt de leveringen t/m week 16 (15 t/m 19 april).
De dagen hiervoor zijn nog niet bekend, maar hierbij alvast een extra oproep voor
fruitouders. Met het aantal ouders dat zich nu heeft opgegeven is het niet mogelijk om 3x
per week groente te snijden en te verdelen.
Opgeven kan per mail naar Cynthia: moolhoek@alberoscholen.nl

Babbeljuffen
Sinds een paar jaar is er op onze school een “Babbeljuf”.
Sinds dit schooljaar zijn er twee. Wie? Juf Janneke en juf Mireille.
Wat doen deze juffen? Soms heb je even de behoefte om ergens over te praten maar dan eens
buiten de klas. Je kan dan, als je dat fijn vindt, eens met een van deze juffen praten over wat je
dwars zit of bezig houdt en misschien hebben de juffen wel tips voor je.
Wanneer? Als jij graag ergens over wilt praten kun je naar de juffen toe stappen, of je kunt zelf
of je ouders een mailtje laten sturen
naar juf Mireille m.rentmeester@alberoscholen.nl
of juf Janneke via j.vanbelzen@alberoscholen.nl

Leerlingenraad
Het team wil de leerlingenraad van schooljaar 2018-2019 (Lotte Donders, Sanne , Steyn, Jonathan,
Megan, Milou, Dani en Lieke L) hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid, inzet, ideeën en tijd die
ze gestoken hebben in het onderwijs op de Moolhoek!
Twee weken geleden zijn er verkiezingen gehouden voor de nieuwe leerlingenraad en de nieuwe
leerlingenraad bestaat uit de leden Sieme, Fleur, Lotte, Mohamad, Lynn, Dim en Teun. De voorzitter is
Mohamad. De notulist is Lynn.
Een paar keer per jaar gaan we vergaderen bij juf Cynthia. We bespreken daar dingen waarvan wij vinden
dat die beter kunnen op school. Bijvoorbeeld dat er bij de kapstokken de jassen beter opgehangen moeten
worden en dat we nieuwe buitenspeelmaterialen krijgen.
Er is ook een ideeënbus, daar kijken we in of er ideeën zijn.
Geschreven door Lynn en Fleur

Milieupolitie
De Milieupolitie
Vier jaar geleden is de milieupolitie opgericht. Omdat er rondom de school veel afval lag. Een paar kinderen
vonden dat niet kunnen en gingen naar juf Janneke om te vragen of ze er iets aan konden doen. De juf zei
we kunnen een milieupolitie oprichten. Daar gingen die kinderen heel goed en serieus mee aan de slag.
● Wat doet de milieupolitie? De milieupolitie doet heel veel zoals afval opruimen.Ook geven we
presentaties in andere groepen waarbij we vertellen over hoe belangrijk het is dat we alles

●

●

●

●
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●
●

opruimen. We laten dan vanalles zien. Zo ook wat er met dieren kan gebeuren als ze afval opeten
en met de natuur als het afval blijft liggen.
Om buiten op te ruimen hebben we hesjes, handschoenen, milieuvriendelijke zakken en een
grijper. De milieupolitie vindt het niet erg om in de pauze op te ruimen als de anderen buiten
spelen.
Binnen: binnen ruimen we ook op zoals: de bakken met papier en plastic afval legen zowel boven
en beneden. 1 keer per week. We legen ook de grote groene bakken en we krijgen daarna van de
conciërge ook een beloning namelijk een snoepje.
Hoe kiezen wij de nieuwe milieupolitie? Wij laten de mensen die in de milieupolitie willen een brief
schrijven [een sollicitatiebrief om precies te zijn]. Dan gaan we de brieven uitzoeken, laten we ze
checken. En dan komen ze op sollicitatiegesprek.
Scheiden: de milieupolitie scheidt het afval. Het plastic bij het plastic, het papier bij papier, rest bij
rest als we in de bak plastic of restafval vinden dan doen we het in de goede bak.
Wat doet de oude milieupolitie nu nog? De oude milieupolitie zit nu nog in groep 8 maar gaat dan
al bijna naar de middelbare school. En ze helpen de milieupolitie van nu nog een klein beetje.
Wie zaten er vorig jaar in de milieupolitie? Lieke,Charlotte,Jens,Thom,Sanne en Hessel.
Wie zitten er nu in de milieupolitie? Jelle,Lynn,Lotte,Keana,Dirk en Steyn.
Geschreven door: Jens , Charlotte en Lieke.

Ook de milieupolitie van vorig schooljaar 2018-2019 Lieke, Charlotte, Jens, Thom, Sanne en Hessel
wil het team bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor een
schone en opgeruimde schoolomgeving en het verzorgen van activiteiten rondom het milieu.
De milieupolitie van schooljaar 2019-2020 bestaat uit Jelle, Lynn, Lotte, Keana, Dirk en Steyn
We wensen ook deze enthousiaste leerlingen veel plezier en succes toe in het uitvoeren van deze
belangrijke functie.

Kinderboekenweek Moolhoek
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 hierover is op maandag 23 september naar u gemaild.

Planetarium in bibliotheek Kapelle
Reis door de ruimte en ontdek alles over de sterren en het heelal! (vanaf 8 jaar) Bezoek op 4
oktober een voorstelling (30 minuten) in ons mobiele planetarium. Het mobiele planetarium
is een opblaasbare koepel waarin aan de binnenkant interactieve films worden
geprojecteerd van de sterrenhemel en al het moois in het heelal. Laat je verrassen en maak
een reis door de ruimte!
In samenwerking met Jaap Vreeling en Nova Informatie Centrum.

CJG in ‘t Saamdeel
Vanaf 8 oktober zal er elke tweede dinsdag in de maand een inloopuur zijn in de ruimte
van het consultatiebureau waarbij ouders en leerkrachten kunnen binnenlopen voor het
stellen van vragen omtrent opvoeding en ontwikkeling van kinderen en eventuele
ondersteuning die hierbij nodig is.

Account ouderportaal Parnassys
Alle ouders hebben of krijgen een persoonlijk account (ouderportaal) van ons
registratiesysteem Parnassys. Binnen dit account (wachtwoord kunt u wijzigen) kunt
u persoonsgegevens wijzigen en de resultaten van methodetoetsen en cito toetsen
vanaf groep 3 van uw kind inzien. Indien u dit account nog niet hebt ontvangen dit
dan graag doorgeven aan de directie Cynthia (moolhoek@alberoscholen.nl), zodat
zij u een persoonlijk account kan sturen.
Bij aanvraag de naam en groep van uw kind graag melden.
Wijzigingen doorgeven
Soms is er een wijziging binnen uw persoonlijke gegevens (adres, email of telefoonnummer). Wilt
u wijzigingen in het ouderportaal aangeven, zodat ons administratiesysteem Parnassys up-to-date
blijft.
MR (medezeggenschapsraad) en AC (activiteitencommissie)
MR
De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat
alle gemaakte plannen kritisch bekeken en, waar nodig, bijgesteld worden. Voor een aantal zaken heeft de
MR instemmingsrecht, zoals wijzigingen in het schoolplan, schoolgids, vrijwillige bijdrage en het inzetten
van ouders bij het onderwijs. Voor andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld voor het jaarplan,
aanstellingen of ontslag van schoolleiding, de vakantieregeling en bij een fusie.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij de voorzitter Arjan Meijer (mrmoolhoek@alberoscholen.nl) of
directrice Cynthia van Os (moolhoek@alberoscholen).
Leden van de MR
Oudergeleding:
● Arjan Meijer (voorzitter)
● Shelly Geurtsen
● Sabriene Hendrikse
● Sabine van Overloop
Personeelsgeleding:
● José Vette
● Dinette Stelling
● Marjolein Everse
● Anne-Marie van Uden (tijdelijk uit de roulatie)
AC
De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een enthousiaste groep ouders die het team ondersteunen bij het
organiseren van de vele activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, Sportdag, Koningsdag en het
eindfeest.
Bent u geïnteresseerd of wilt u inlichtingen: acmoolhoek@gmail.com
Leden van de AC
● Cindy Feijtel (voorzitter)
● Wendy Wijnstra (penningmeester)
● Barbara Schouwenaar
● Anneloes Aben
● Yvonne van Pelt
● Kim Ros
● Sabine van Overloop
● Marian van Overbeeke
● Joke Bokelaar (leerkracht)

Stagiaires en vrijwilligers
Ook dit jaar hebben we op de Moolhoek weer stagiaires en vrijwilligers die ons ondersteuning verlenen.
Stagiaires Scalda (onderwijsassistent):
● Yarno Fraanje in groep 4 (maandag t/m woensdag)
● Iris Hammer in groep 7 (donderdag)
Stagiaires Pabo (leerkracht):
● Rosalie van Hekke in groep 1/2a (maandag)
● Tessa Jasperse in groep 1/2b (maandag)
Vrijwilligers:
● Ria de Oude (algemene ondersteuning op maandag)
● Stance Ruijgt (leerlingbegeleiding op maandag en dinsdag)
● Nancy van Buuren (leeshulp op maandag en dinsdag)
● Marieke Eversdijk (leeshulp op vrijdag)
● Sanny Verburg (ondersteuning in onderbouw op woensdag)

Zeeuwse studiedag bewegingsonderwijs PO en VO
Op vrijdag 4 oktober 2019 wordt de jaarlijkse Zeeuwse studiedag bewegingsonderwijs PO en VO
georganiseerd. Meester Ivo gaat naar deze studiedag om nieuwe inspiratie en kennis op te doen.
De gymlessen op de Moolhoek zullen door de leerkrachten zelf verzorgd worden of ter vervanging een
buitenles geven.

Jarigen in oktober
Hieperdepiep, hoera!
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een hele fijne dag toegewenst.
Nina de Visser, Levi Gijzel, Lynn Gijzel, Abd Alalim Sad, Ryan VaderMarijn Polderman, Jac Joosten,
Esmee van Overbeeke, Thom Admiraal, Julia Karelse, Joram Luteijn, Danique Lindenberg, Sterre van
Overloop, Jacky de Jonge. Dezi Houtekamer, Ferry Schouwenaar, Anne de Regt, Tess Almekinders, Puk
Klaasse, Xavi Rentmeester, Anouk de Kock, Sanne Rijswijk, Hidde Brull, Tess Koomen, Ravi Schouten, Dani
Kokké, Charlotte Duine, Yfke de Mol, Esmee Vermuë, Giola Schouten, Emmy Kleijne, Cas Rooze

Welkom nieuwe leerlingen
Welkom op de Moolhoek. Het team wenst je hele fijne en leerzame jaren toe.

Marijn Polderman
Activiteiten in de herfstvakantie in Sportcentrum Groene Woud
Sportcentrum Groene Woud is alweer druk bezig met de planning van activiteiten in de Herfstvakantie.
Samen met de Zwemvereniging De Bevelanders organiseren we
·
de Nationale Zwem4daagse
·
en komt het Crazy spring Paradijs op woensdag 16 & donderdag 17 oktober.
In de bijlage vindt u meer informatie over de verschillende activiteiten.

Nieuwsbrieven
Elke maand wordt de nieuwsbrief op het prikbord van de beneden- en bovenverdieping gehangen.
Cynthia van Os

