
 

 
 
 
 
Algemeen 
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema 
“Worden wat je wil”. Dit thema geeft ruimte om te 
fantaseren over wat je het allerliefste wil worden.  
In de Bijbelverhalen van deze periode droomt Jozef 
dat hij een belangrijke functie krijgt. Dat nemen zijn 
broers hem niet in dank af. Zij gooien hem in een put. 
Wie ziet hem daar nog? Wat komt er nu nog van hem 
terecht? Op welke manier kunnen wij de mensen 
blijven zien die “in de put” zitten? 
 
 
Kijkavond 
De kijkavond die op de jaarkalender staat vermeld 
gaat niet door. Op het moment van beslissen welke 
activiteiten weer “gewoon” georganiseerd kunnen 
worden, leek het nog niet verstandig om alle ouders 
en leerlingen tegelijkertijd in de school toe te laten. 
Op diverse manieren is er in de groepen aandacht 
besteed aan de Kinderboekenweek.  
 
Wintertijd 

 
 
In de nacht van 30 op 31 oktober start de wintertijd. 
De klok gaat om 3.00 u een uur terug. De nacht duurt 

dan heerlijk een uur langer. 😊 

 
 
Gezamenlijke scholendienst 
Op woensdag 3 november organiseren de 
basisscholen Molenvliet en Bastion in samenwerking 
met beide kerken een feestelijke dienst, geheel in het 
teken van Dankdag. Deze viering is onder schooltijd. 
We nemen met alle leerlingen deel.  
Ook u bent van harte welkom! 
Meer informatie vindt u op de flyer na deze 
nieuwsbrief.  
 
 
Continurooster 
Vrijdag 22 oktober hebben de groepen 5 t/m 8 een 
continurooster. Zij eten op school. Om 14.30 u start 
voor hen de herfstvakantie. De kinderen brengen zelf 
eten en drinken mee.  
Er worden hiervoor geen overblijfkosten gerekend. 
De groepen 1 t/m 4 zijn gewoon om 12 uur vrij. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rommelvlietdag 
De Rommelvlietdag staat gepland op 27 november. 
We verplaatsen deze naar het voorjaar. Het lijkt ons 
leuk om deze markt eens in een voorjaarszon op het 
schoolplein te organiseren. De datum moeten we nog 
kiezen en wordt later bekend gemaakt. 
 
 
Bijlagen 
Na deze nieuwsbrief vindt u enkele bijlagen: 

- Scholendienst 3 nov 
- Morgenmiddag krijgen alle groepen een 

workshop toneel. We delen hun flyer in de 
bijlage. 

- Bijbelvakantieclub Zevenbergen 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Vr 22 okt  12 u start herfstvakantie gr 1 t/m 4  
Vr 22 okt  continurooster gr 5 t/m 8 tot 14.30 u 
Zo 31 okt  start wintertijd 
Ma 1 nov  weer naar school 
Ma 1 nov  voorstelling groep 1-2 
Wo 3 nov  scholendienst 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB 4 
 14 oktober 2021 

2021 - 2022 

CBS De Molenvliet 
Graaf Florisstraat 1a 
4791 CA Klundert  
0168-402982 
info.molenvliet@dewaarden.nl 
www.demolenvliet.nl 

 

mailto:info.molenvliet@dewaarden.nl


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Scholen kerkdienst 

Op woensdag 3 november organiseren de basisscholen 

Molenvliet en Bastion in samenwerking met beide kerken een 

feestelijke dienst, geheel in het teken van Dankdag. 

 

Locatie: 

Hervormde kerk 

Kerkring 1 

 

              1e Voorstelling 

          9:30 u – 10:35 u 

          Groepen 5 t/m 8 

 

           2e voorstelling 

           11:15 u – 12:15 u 

           Groepen 1 t/m 4 

 

 

 

 

Alle belangstellenden kunnen achter de groepen een plek opzoeken. 

Aan het einde van de dienst is er een collecte voor de 

sponsorkinderen/ goed doel van de beide scholen. 

 

Graag tot ziens! 

  

 



 

  



 
 


