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Beste ouder(s)/verzorger(s),

Belangrijke data december - januari
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Woensdag 4 december: Sinterklaasfeest
Maandag 2 december - vrijdag 6 december: voorlopige adviesgesprekken groep 8
Woensdag 11 december: verkiezing kinderburgemeester Kapelle
Woensdag 18 december: Kerstdiner
Vrijdag 20 december: leerlingen ‘s middags vrij
Maandag 23 december t/m dinsdag 6 januari: kerstvakantie en aansluitend op 6 januari studiedag
Albero (leerlingen vrij)
Dinsdag 7 januari: iedereen weer gezond en uitgerust op school
Maandag 13 januari: MR-vergadering
Januari en februari: afname maanden Cito

Sinterklaas op school
Eindelijk, het is bijna zover! Op woensdag 4 december brengt Sinterklaas en zijn pieten ons een
bezoek op de Moolhoek Spannend!
We vragen of alle kinderen om 8.15 uur op school kunnen zijn. De groepen gaan om 08.25 uur
samen met hun leerkracht naar de van te voren afgesproken plek om Sinterklaas en zijn pieten te
begroeten.
Een gedeelte van het parkeerplein zal dan ook hiervoor worden afgezet. Wilt u hiermee a.u.b.
rekening houden bij het wegbrengen van uw kind.
's Middags zijn de kinderen op dezelfde tijd als alle andere dagen vrij (om 14.00uur).
De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen voor de ochtendpauze, maar graag wel een lege
beker.

Kerstviering op school
Kerstviering 2019.
Na het uitzwaaien van de Sint staat het kerstfeest alweer voor de deur.
De kerstviering voor de groepen 1 t/m 7 zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 18
december van 17.00-19.00uur. De viering zal bestaan uit een diner en een activiteit.
Intekenlijsten om ‘iets lekkers’ te maken voor het diner zullen vanaf maandag 9 december
op de deuren van de lokalen hangen. Via de Parro ontvangt u nog een officiële uitnodiging.
Mocht uw kind een allergie hebben, wilt u dan zelf zorgen voor een vervangend lekkers?
Groep 8 komt diezelfde avond later op school voor de welbekende Kerstdisco.
Ook hiervoor krijgt u via de Parro nog een uitnodiging.

Leerlingen vrij
Vrijdagmiddag 20 december zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 vanaf 12 uur vrij.
Maandag 6 januari zijn alle kinderen van groep 1 t/m 8 vrij ivm een studiedag van alle Albero
scholen.

Kinderburgemeester Kapelle
Steyn uit groep 7 gaat op 11 december onze school vertegenwoordigen bij de verkiezingen om
kinderburgemeester van Kapelle te worden. Steyn schreef een hele duidelijke brief waarin hij
goed aan kon geven wat hij als kandidaat belangrijk vindt mbt het toerisme.
Veel succes Steyn!

Voorleeswedstrijd
Ties uit groep 8 heeft de voorleeswedstrijd van onze school gewonnen. Het was een spannende
wedstrijd, de jury had het niet gemakkelijk, omdat alle kandidaten heel goed waren.
Ties gaat door naar de volgende ronde. Daarvoor wordt er een filmpje gemaakt wat op de site van
bibliotheek Oosterschelde komt te staan. Ook daarbij heel veel succes gewenst Ties!

Informatie omtrent verkeersroute ivm verbouwing sportcentrum Groene Woud
Route bouwverkeer Als gebruikers van ‘t Saamdeel zijn we allemaal op de hoogte gebracht van het
bestemmingsplan betreffende het bouwverkeer voor het nieuwe sportcomplex. De publicaties voor de
omgevingsvergunning worden gepubliceerd in de Scheldepost en zijn ook op verzoek in te zien bij de
gemeente. Maandag 2 december heeft ‘t Honk, Wiederwei en de Moolhoek een afspraak met de
betreffende ambtenaren van de gemeente over de route omdat wij vanaf het begin onze zorgen
hebben uitgesproken. Gemeente Kapelle wil net als ons optimale veiligheid voor haar bewoners en
we hopen dus op een constructief gesprek. Ook vanuit MR, AC en klankbordgroep sluiten ouders
aan. Bent u geïnteresseerd houd dan de publicaties vanuit de gemeente in de gaten. Met name voor
gezinnen uit Overtieringe is het van belang u goed te laten informeren over de tijdelijke bouwroute (periode
zomer 2020 t/m eind 2022).

Schooljudo start weer in januari
Na de Kerstvakantie starten we op de Moolhoek met schooljudo voor de groepen 4 t/m 8.
De lessen zullen worden gegeven door Tonny Mulder en vinden plaats op de dinsdagen
ipv de reguliere gymlessen.
De waarden van Schooljudo
Schooljudo werkt met verschillende elementen welke bijdragen aan de doelstellingen voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen binnen het basisonderwijs. De elementen die aan bod komen
zijn: vertrouwen, respect, samenwerking, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier.

Kerstkaarten en afvalvrije school
Als school proberen we zo afvalvrij mogelijk te werken en te organiseren. Om deze reden is binnen het team
afgesproken dat we niet willen dat de kinderen massaal kerstkaarten uitdelen op school.
Om geen kinderen teleur te stellen mogen de kinderen die dat leuk vinden 1 kaart meenemen die bestemd is
voor de hele klas.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen aanmelden
Heeft u een peuter die in het schooljaar 2020-2021 4 jaar wordt, wilt u hem/haar dan alvast aanmelden? Dit
kan met een mailtje naar moolhoek@alberoscholen.nl
Het is van groot belang om zo vroeg mogelijk het aankomende leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar
in beeld te hebben.

Unicef actie
UNICEF komt overal ter wereld op voor de rechten van kinderen.
In heel veel landen leiden kinderen niet het leven dat ze verdienen: ze gaan bijvoorbeeld
niet naar school, hebben niet genoeg eten, drinken vervuild water, of kunnen niet naar de
dokter als ze ziek zijn. UNICEF zorgt voor schoon water, gezondheidszorg, goede voeding en onderwijs.
Daarnaast geven we voorlichting aan kinderen hoe ze zich kunnen beschermen tegen ziektes als aids. We
zorgen er ook voor dat kinderen die moeten werken naar school kunnen gaan. Bovendien
beschermen we kinderen tegen uitbuiting en mishandeling. UNICEF doet dit niet alleen, maar werkt samen
met regeringen, andere hulporganisaties en bedrijven.
Elk kind verdient het om kind te kunnen zijn. Sterker nog: daar hebben kinderen recht op. Op 20 november is
het 30 jaar geleden dat in New York het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties werd ondertekend.
Super belangrijk, omdat hier alle afspraken in staan hoe landen met kinderen en jongeren moeten omgaan
en wat hun rechten zijn!
Wij zijn erg blij dat OBS De Moolhoek heeft aangegeven om de traditie van de wekelijkse collectebus nieuw
leven in te blazen.
Namens Unicef hopen wij ook dit schooljaar weer op uw steun in de vorm van een “vrijwillige” bijdrage! Met
uw steun kan UNICEF kinderen in 155 landen blijven ondersteunen. In de nieuwsbrief zal periodiek een
update gegeven worden van de opbrengst. Indien kinderen zelf “spontaan” een actie voor Unicef doen, dan
mag dit ook in de collectebus gedaan worden. Graag even m.v.v. actie en de namen. Dan kan ik dit ook in
de nieuwsbrief vermelden.
Namens de kinderen en Unicef alvast hartelijk dank!
Silvia Duinhouwer

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

Jarigen in december
Hieperdepiep, hoera!
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een hele fijne dag toegewenst.
Pim Gernaye, Steyn Almekinders, sam Timmermans, Beau Bos, Sally van der Veen, Brent
Tazelaar, Ravi Visser, Kyan Dijkstra, Lotte Donders, Teun van Eldik, Hidayet Mustafa, Tijs van
Dalen, Siem van Eck, Ryan Pluijmers, Tessa de Regt, Phebe Karelse, Thalia Karelse, Liam
Vreugdenhil, Youri Vreugdenhil, Aiden van Gessel.

Met vriendelijke groet,

team Moolhoek
Cynthia van Os

