
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

Agenda 

29 september: Studiedag, alleen kinderen Unit 1 

vrij 

2 oktober: Heemstede sportdag groepen 7 en 8 

4 oktober: schoolfotograaf 

5 oktober: Stakingsdag PO 

9 oktober: opening kinderboekenweek 

10 oktober: OR vergadering en ALV 

11 oktober: boekenmarkt aula 

13 oktober: voorleeswedstrijd 

23 t/m 27 oktober: herfstvakantie 

 

 

 

● Inschrijven schoolfotograaf 

broertjes/zusjes 

● Eindtoets 2017 toch gehaald! 

● Afscheid Silvia Landsmeer 

● Infovalk 

● Tennistafel gratis in de aanbieding! 

 

 

 

Inschrijven 

schoolfotograaf 

Aanstaande woensdag 

komt onze 

schoolfotograaf weer 

langs. Van 8.00-8.30 uur neemt zij de foto’s van 

broertjes en zusjes die nog niet bij ons op school 

zitten. Op het mededelingenbord hangt een 

intekenlijst. Op volgorde van deze lijst worden de 

foto’s genomen. Broertjes en zusjes die al op 

school zitten, worden automatisch op de foto 

gezet, daarvoor hoeft u dus niet in te schrijven. 

 

 

 

Eindtoets toch gehaald! 

Vorig schooljaar hebben wij aangegeven dat de 

eindtoets (de IEP) niet gehaald was volgens de 

norm. Dat was erg teleurstellend, omdat dit niet 

overeenkwam met de verwachtingen die wij van 

de groep hadden. Vorige week kregen wij goed 

nieuws, want de toets bleek te zwaar beoordeeld 

te zijn. IEP heeft de normeringen naar boven 

bijgesteld en nu hebben wij wel een voldoende 

score gehaald van 80,7. 

Afscheid Silvia Landsmeer 

Silvia Landsmeer, onze onderwijsassistente op 

maandag bij Unit 1 en administratief 

medewerkster, heeft afscheid van onze school 

genomen. Silvia heeft een baan geaccepteerd als 

onderwijsassistente op een andere school voor 4 

ochtenden in de week. Wij bedanken Silvia voor 

haar enorme inzet de afgelopen jaren. Manon 

Bouman heeft uitbreiding gekregen en werkt nu 

fulltime als onderwijsassistente in Unit 1.  

Jorie Kniep zal vanaf volgende week onze 

administratie verzorgen. Zij is op 

woensdagmiddag aanwezig. 

 

Infovalk 

Voorheen heette onze nieuwsbrief de Infovalk. 

Zoals u kunt zien, heet deze nu de Molenwerf 

Nieuwsbrief. Voorlopig is de nieuwsbrief nog op 

deze manier vormgegeven, maar dit zou in de 

toekomst echter kunnen veranderen. Wij zijn 

achter de schermen druk bezig met ons 

communicatieplan van het kindcentrum. Daar 

hoort een nieuwe domeinnaam van de website 

bij, maar ook een nieuwe template voor (nieuws) 

brieven, een ander e-mailadres, borden op de 

gevel e.d. Wij houden u zoveel mogelijk op de 

hoogte van de veranderingen. 

De nieuwsbrief komt in principe 1x per 2 weken 

uit en soms iets vaker als daar behoefte aan is. 

Daarnaast ontvangt u binnenkort weer de 

Unitwijzer. In verband met Parro gaan we die ook 

opnieuw inhoudelijk bespreken, omdat veel 

informatie ook al via de app bij ouders terecht 

komt. 

 

Tennistafel in de aanbieding 

Wij hebben voor wie wil een gratis 

tafeltennistafel in de aanbieding. Mogelijk ook 

leuk voor een vereniging. 

 



 

 

 

 

 






