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AGENDA KINDEROPVANG 

07/01 Studiedag school – alle kinderen vrij van 
school  
17/01 Eerste les peutergym  
17/01 Eerste les kickboxen BSO  
23/01 t/m 02/02 Nationale voorleesdagen  
01/02 Winternamiddag 16.30 – 18.00 uur 
14/02 Kapper  
18/02 t/m 22/02 voorjaarsvakantie  
   
 
 

De beste wensen! 

Allereerst wensen wij u de allerbeste wensen 
voor 2019!  
Wij hopen dat het voor u allen een mooi jaar 
wordt vol schitterende momenten en veel geluk 
en voorspoed.  

 

Nieuw personeel kinderopvang 

Vanaf januari zult u een nieuw gezicht zien op 
de kinderopvang/ BSO. Koen Toussiant zal op 
de Saturnus groep gaan werken. Per 1 februari 
komt Esther Koster het team van de BSO 
versterken.  
 
 

 

 

Vertrek Karen Schildwacht 

Zoals u heeft gelezen neemt Karen Schildwacht 
afscheid van de Molenwerf. Na ruim 11 jaar 
gewerkt te hebben voor Jong Leren, gaat zij nu 
aan het werk als onderwijsexpert bij de CED 
groep. Priscilla Haringsma is tot de 
zomervakantie aangesteld als directeur en zal 
de directietaken volledig op zich gaan nemen na 
de voorjaarsvakantie.  
 
Nationale voorleesdagen  

We openen de nationale voorleesdagen met 
een voorleesontbijt op het kinderdagverblijf. 
Kinderen mogen in hun pyjama naar het 
kinderdagverblijf komen.  
 
Winternamiddag 

Save the date! Op vrijdagmiddag 1 februari 
2019 nodigen wij u van harte uit voor de 
winternamiddag. Vanaf 16.30 uur staat er een 
hapje en drankje voor u klaar en kunt u kijkje 
nemen in de klassen en staat er een leuk 
programma klaar.   
 
 
 
 
 

AGENDA SCHOOL 

07/01 Studiedag – alle kinderen vrij  
09/01 Hoofdluiscontrole 
10/01 Zwemmen groep 7/8  
22/01 MR vergadering 
24/01 Zwemmen groep 5/6 
28/01 Start toetsperiode 1 
30/01 Rapport mee naar huis 
01/02 Winternamiddag 16.30 uur – 18.00 uur  
05/02 Adviesgesprekken groep 8 
07/02 Zwemmen groep 5/6 
11/02 Inschrijven oudergesprekken broertjes/ zusjes  
12/02 Inschrijven oudergesprekken alle ouders  
14/02 OR vergadering  
18/02 t/m 22/02 voorjaarsvakantie  
 



 

 

 Toetsperiode 1 

De toetsperiode voor groep 3 t/m 8 start op 28 
januari. Het is handig om hier rekening mee te 
houden met bijvoorbeeld de bedtijden van de 
kinderen. In deze periode maken de kinderen 
de CITO toetsen van rekenen, begrijpend 
lezen, technisch lezen, spelling en 
woordenschat. De toetsen worden ’s ochtends 
gemaakt. De middagen worden ingevuld met 
talententijd en wereldtijd. Zo krijgen de 
kinderen voldoende afwisseling in het aanbod.  
 
Zwemmen  

Vanaf 24 januari 2019 zal groep 5/6 gaan 
zwemmen op donderdagmiddag. Meer 
informatie ontvangen de ouder(s)/ 
verzorger(s) binnenkort.  
 
Nieuw letters op de gevel  

Binnenkort zult u het huidige bord op de gevel 
aan de voorzijde van het gebouw vervangen 
zien worden voor losse letters. Deze letters 
worden verlicht, zodat wij ook ’s avonds goed 
zichtbaar zijn.  
 
Juf Saskia  

Juf Saskia heeft haar Google diploma behaald 
en is daarmee Google Certified teacher. Wij 
zijn trots op dit behaalde resultaat en 
feliciteren haar van harte! 
 
Sinterklaas kinderopvang 

We kijken terug op een heel geslaagd 
Sinterklaasfeest. De foto’s kunt u terugvinden 
in Flexkids.  
 

Deskundigheidsbevordering 

Het team van de wolkjes groep zal van 17 
januari tot 6 juni gedurende 7 avonden 
deelnemen aan de training ‘werken met 
baby’s’. Daarnaast zullen er 9 pedagogisch 
medewerkers van het kinderdagverblijf en de 
BSO in januari beginnen aan de Gordon 
Basistraining: Effectief communiceren met 
kinderen en ouders in de kinderopvang.  

Muziekinstrumenten  

School heeft een prachtig assortiment 
muziekinstrumenten aan mogen schaffen, wat 
wij kunnen gebruiken tijdens talententijd. Juf 
Julia geeft al muzieklessen in Unit 2. Nieuwe 
muziekinstrumenten zijn: een elektrisch 
drumstel, violen, trompetten, keyboards, 
gitaren, boomwhackers, güiro’s en een 
footswitch.  
Kunt u een muziekinstrument bespelen en vindt 
u het leuk om een middag een workshop te 
geven aan een aantal kinderen in Unit 1 of Unit 
2? U bent van harte welkom! Geef dit gerust 
door aan één van de leerkrachten of stuur een 
e-mail naar info@kcdemolenwerf.nl. Kent u 
iemand die dit leuk vindt, dan nodigen we hem 
of haar uit om contact met ons op te nemen.  
 
Gymzaal 

De afgelopen periode is er hard gewerkt in de 
gymzaal aan een nieuw ringeninstallatie. De 
oude installatie is volledig vervangen voor een 
nieuwe. Zo kunnen de kinderen weer met veel 
plezier ringzwaaien.  

 
 

Muzieklessen Unit 1 

Unit 1 start op donderdagmiddag 17 januari met 
muzieklessen, aangeboden door Hart. Tijdens 
deze wekelijkse muzieklessen staan 
experimenteren, ontdekken en samenspelen 
centraal. Door het brede aanbod komen de 
kinderen in aanraking met allerlei muziekgenres 
en werkvormen. Een specialist in het vakgebied 
zal de lessen op school verzorgen.  
 
Talententijd groep 3/4 

In voorbereiding op de komende talentenweek 
zal de indeling van de workshops in 
samenwerking met ouders/ verzorgers 
verlopen. De kinderen en ouders krijgen 
voorafgaand aan de inschrijving het aanbod 
workshops toegestuurd, waarna ouders en 
kinderen thuis in gesprek kunnen gaan over de 
keuze voor een workshop. Dit om de kinderen 
bewuster een keuze te kunnen laten maken. 
Mocht het voorkomen dat een workshop 
veelvuldig gekozen wordt, zal onderzocht 
worden of deze extra aangeboden kan worden. 
 
 
 
.  
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 Thema’s  

De komende periode werken de groepen aan 
de volgende thema’s:  
Kinderdagverblijf: Dit ben ik! 
Unit 1: Winter + garage.  
Unit 2: thema water, aarde + van a tot z. 
 
Mocht u een vraag hebben, dan nodigen wij u 
van harte uit! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vera Olah, Karen Schilwacht en Priscilla 
Haringsma 
 

 
 


