Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data november - december
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●
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●
●

Woensdag 6 november: Nationaal schoolontbijt
Maandag 11 november en 12 november: inleveren schoenendozen
Woensdag 13 november: schoenendozen worden opgehaald
Woensdag 13 november: Schoolbezoek bestuur
Maandag 11 november t/m vrijdag 15 november: afname Zien
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)
Woensdag 4 december: Sinterklaasfeest
Maandag 2 december - vrijdag 6 december: voorlopige adviesgesprekken groep 8
Woensdag 18 december: Kerstdiner
Vrijdag 20 december: leerlingen ‘s middags vrij

Boekenruilbeurs
Het team wilt graag alle ouders en kinderen hartelijk bedanken die gehoor hebben gegeven aan
de oproep om “extra” boeken bonnetjes in te leveren. Veel kinderen zijn hier erg blij mee gemaakt
en kunnen nu thuis ook genieten van nieuwe en mooie verhalen.

Nationaal schoolontbijt 6 november
Woensdag 6 november is het weer zover….. het nationaal schoolontbijt!
We gaan deze ochtend gezamenlijk ontbijten in de klas om 8.30 uur ‘s ochtends. Er wordt gezorgd
voor drinken, heerlijke boterhammen en beleg.
Neem een bord en beker mee (met naam voorzien) naar school. Bestek is niet nodig.
Het ontbijt thuis dus overslaan voor deze ene keer!!

EU-schoolfruit en extra oproep fruit-ouders
In de vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven dat we dit schooljaar weer ingeloot zijn voor het EU-schoolfruit.
De dagen hiervoor waren toen nog niet bekend, maar dit wordt de woensdag en donderdag.
Voor de woensdag hebben we genoeg ouders voor het snijden en het verdelen van het fruit. Voor
de donderdag hebben we momenteel helaas maar 2 ouders beschikbaar. Dat is niet genoeg, dus
bij deze nog een extra oproep ! Opgeven kan per mail naar Cynthia:
moolhoek@alberoscholen.nl
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).
Op vrijdag 22 november organiseren we weer een zwemdisco “Let’s Party” van 19.00-20.30 uur.

Nieuwe zij-instromer
Het team mag een nieuwe zij-instromer voor het onderwijs op onze school verwelkomen.
Josine Kosian zal in groep 3 haar stage gaan lopen op maandag en dinsdag. Maandag 4 november zal zij
met veel enthousiasme en plezier aan haar stage beginnen.
Voorstellen Josine.
Hallo! Mijn naam is Josine en ik doe de zij-instroom van de Pabo. Mijn hobby's zijn lezen, fotograferen,
kleding maken en series kijken. Ik ben erg geïnteresseerd in geschiedenis, kunst en creatieve vorming. Ik
kijk er erg naar uit om in groep 3 stage te lopen en te helpen de komende tijd!
Tot maandag!

Schoolbezoek bestuur
Woensdag 13 november komt CvB (bovenschoolse directeuren P. van Kampen en A. Vis) ‘s middags een
bezoek brengen aan de Moolhoek. Dit doen zij 1 tot 2 keer per jaar op alle Alberoscholen.
De middag houdt het volgende in:
- Gesprek met Cynthia
- Bezoekjes aan de klassen
- Gesprek met de leerlingenraad
- Gesprek met ouders
- Na schooltijd een gesprek met het team

Groep 8 en de IEP-advieswijzer
De kinderen van groep 8 maken deze weken de citotoetsen van begrijpend lezen, rekenen en spelling.
Daarnaast worden vanuit de IEP advieswijzer de onderdelen sociaal emotionele ontwikkeling, creatief
vermogen en taakhouding afgenomen. Naast deze toetsen kijken we ook naar hoe het kind zich heeft
ontwikkeld in de afgelopen jaren. Dit is ter voorbereiding op de voorlopige schooladviezen die we geven in
december.

Aankomst Sinterklaas Kapelle
Hallo alle kindjes, papa`s mama`s opa`s en oma`s uit Kapelle
Sinterklaas komt ook weer naar Kapelle om de kindjes te verblijden. Hij heeft 23 november als
datum
in zijn grote boek gereserveerd. De tijd zal zijn 13.00 uur, en hij komt aan bij t` Saamdeel te Kapelle.
Hoe de Sint precies zijn route zal vervolgen is nog niet duidelijk omdat er veel wegwerkzaamheden
in Kapelle bezig zijn. Maar jongens en meisjes, dat maakt niets uit , loop maar achter de muziek aan
en alles komt goed. Rond 14.00u zijn we dan in de Vroone waar we weer lekker met de beentjes
van de vloer gaan en jullie met Sinterklaas op de foto kunnen.
Entree voor het Sinterklaasfeest is 2 euro, jullie krijgen dan een glaasje drinken bij binnenkomst en
een mandarijn als jullie weggaan. En natuurlijk niet te vergeten de overheerlijke pepernootjes die
mijn Pietjes bij zich hebben.
Tot 23 november allemaal!
Vriendelijke groet van Sinterklaas en zijn Pieten.
Op woensdag 4 december zal Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek brengen aan de kinderen van de
Moolhoek en ’t Honk.

Afname ZIEN
Twee keer per jaar wordt in de groepen 3 t/m 8 ZIEN afgenomen. In groep 3 en 4 alleen door de
leerkracht en in de groepen 5 t/m 8 door de leerkrachten en de leerlingen zelf. De eerste afname is
in november en de tweede afname in maart.
Met ZIEN wordt in kaart gebracht hoe de sociale veiligheid door kinderen op school wordt ervaren.
De onderdelen pestbeleving en veiligheidsbeleving worden hiervoor afgenomen.
Daarnaast wordt het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart gebracht (o.a. welbevinden,
sociale interactie, betrokkenheid, impulsbeheersing). Met deze input stellen we concrete doelen op waar de
leerkrachten in de klas samen met de leerlingen mee aan de slag gaan.

Sportcentrum Groene Woud
Op woensdag 6 november organiseert het sportcentrum speciaal voor deze middag een workshop
Survival en elk kind krijgt na afloop van het zwemmen een beker ranja.
Het zwembad gaat open vanaf 13.00 uur tot 16.45 uur.

Reminder stakingsdag 6 november
Ondanks dat het team de zorg deelt over de werkdruk, salaris en het lerarentekort gaat De Moolhoek
woensdag 6 november niet staken. Dat betekent dat de lessen deze dag gewoon doorgaan.
Door het lerarentekort krijgen we steeds vaker te maken met het feit dat er geen vervanging beschikbaar is.
Het team gaat er vanuit dat u hiervoor begrip heeft wanneer dit zich voordoet. Om u goed in te lichten wat de
stappen zijn bij de aanvraag vervanging volgt hieronder in het kort een overzicht.
In het kort het stappenplan vervangingsbeleid De Moolhoek:
●
●
●

●

●

Leerkracht meldt zich telefonisch ziek. Directie dient een verzoek in bij TCOZ voor vervanging.
Vervanging beschikbaar.
Directie stelt ouders per mail op de hoogte en wie er komt vervangen.
Geen vervanger vanuit TCOZ beschikbaar. Directie neemt contact op met collega’s die hebben
aangegeven te willen vervangen. Collega is beschikbaar.
Directie stelt ouders per mail op de hoogte en wie er komt vervangen.
Geen vervanger vanuit TCOZ of collega beschikbaar. Directie neemt contact op met ouder met
lesbevoegdheid en die heeft aangegeven te willen vervangen bij uiterste nood. Ouder is
beschikbaar.
Directie stelt ouders per mail op de hoogte en wie er komt vervangen.
Geen vervanger vanuit TCOZ, collega of ouder met lesbevoegheid beschikbaar. Afhankelijk van
de dag en bezetting wordt onderwijsassistent ingezet en/of klassen samengevoegd.
Directie stelt ouders per mail op de hoogte dat er geen vervanging beschikbaar is en op welke
wijze het intern wordt opgelost.
Bovenstaande laatste noodoplossing geldt voor maximaal 2 dagen. Na 2 dagen volgt de
maatregel dat de groep naar huis wordt gestuurd en er ‘noodopvang’ wordt geregeld op school.
Directie stelt ouders de dag ervoor per mail op de hoogte van deze noodmaatregel.

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

Jarigen in november
Hieperdepiep, hoera!
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een hele fijne dag toegewenst.
Davy van Halen, Lize Hage, Matthijs Mostert, Jerome Castel, Jamie Nieuwdorp, Liselot Aben, Lars
Corré, Kyan Berger, Bjorn van Overbeeke, Koen Vette, Teun Vette, Finn Beenakker, Naomi
Wagenaar, Angelina Nosiadek, Joïda Nieuwdorp. Guusje Breen, Indy de Waard, Serket Dalshad
Kalil, Fenna Eversdijk, Inde Anuels

Repair Café
Onderaan de nieuwsbrief de uitnodiging van Cederhof Welzijn voor het Repair Café op donderdag 14
november.

Met vriendelijke groet,
team Moolhoek
Cynthia van Os

