
 

 
 
 
 
Algemeen 
Gisteren hebben we met alle leerlingen van De 
Molenvliet en het Bastion genoten van de voorstelling 
Supergraan. We luisterden en keken naar en zongen 
over de gelijkenis van het zaad dat in de goede aarde 
moet vallen. 
 
Doorzetten, geloven en bemoedigen waren hierin 
mooie thema’s.    

Mooi als u er met de kinderen nog eens over na wilt 
praten en samen de graankorrels uit de gekregen 
aren zaait! 
 
Sponsorkinderen 
Al enkele jaren houden we onze sponsorloop om de 
kinderen Nofita uit Indonesië en Harrison uit Oeganda 
te sponsoren. Met dit geld worden ook hun gezinnen 
en gemeenschap ondersteund met bijv. onderwijs en 
gezondheidszorg. 
Van de organisatie WorldVision hebben we bericht 
gekregen dat Nofita en haar omgeving dankzij de 
sponsoringen nu zelfstandig verder kunnen. Wij zullen 
daarom afscheid van haar nemen door haar een 
laatste bericht met de kinderen te sturen. 
Naast Harrison gaan we nu Isata Fanday, een 8-jarig 
meisje uit Sierra Leone sponsoren. Wij zullen haar in 
een volgende nieuwbrief aan u voorstellen. 
 
Fietsverlichtingsactie 
Inmiddels is de wintertijd ingegaan.  
In deze “donkere periode” is goede verlichting 
belangrijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. 
Morgenochtend controleren we de fietsverlichting. 
Daarom is het fijn als de kinderen die ochtend op hun 
fiets naar school komen. 

 
 

Verkeersveiligheid  
Vanuit gemeente Moerdijk ontvingen we bericht dat 
handhaving en politie meer aandacht gaan besteden 
aan de veiligheid rondom de scholen en het 
parkeergedrag van ouders. Zij gaan de komende 
weken bij scholen controleren rond de tijden dat de 
kinderen bij school worden afgezet en opgehaald. 
Volgende week zullen zij waarschuwen bij 
overtredingen en enkel bekeuren bij herhaaldelijk 
overtreden. De volgende weken zullen zij bij 
overtredingen meteen bekeuren! 
Houd u zich voor uw portemonnee, maar vooral voor 
de veiligheid van onze leerlingen alstublieft aan de 
verkeersregels. 
Dank u! 
 
Speculaaspoppenactie 

Stichting Pleegzorgboerderij  
De Parelhoeve houdt samen met 
CBS De Molenvliet de jaarlijkse 
speculaaspoppenactie! 
Ook dit jaar willen we met de 

leerlingen van De Molenvliet Stichting De Parelhoeve 
helpen met de verkoop.  
Met deze heerlijke speculaaspoppen steunt u twee 
goede doelen:  
Stichting De Parelhoeve en CBS De Molenvliet zullen 
na de actie de winst met elkaar verdelen! 
 
Vanaf vandaag tot maandag 15 november proberen 
onze leerlingen de speculaaspoppen aan familie, 
buren en vrienden te verkopen.  
Dit kan Corona-proof. 
Deze bestellingen worden op het bestelformulier 
genoteerd. Er wordt pas betaald bij aflevering. 
Dit bestelformulier krijgen de leerlingen vandaag mee 
naar huis. 
Op 15 november worden alle bestelformulieren op 
school ingeleverd. De speculaaspoppen zullen rond 1 
dec worden geleverd. 
 
n.a.v. persconferentie 
Vandaag ontvangt u naar aanleiding van de 
persconferentie weer een brief van de bestuurder van 
Stichting De Waarden. Er worden geen ingrijpende 
aanpassingen verwacht. Bij de brief ontvangt u de 
nieuwste beslisboom. 
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Weekopening 
Voorlopig vieren we de weekopening helaas nog niet 
gezamenlijk in de hal. 
Nu worden de Bijbelverhalen en liedjes uit de 
weekopening in de eigen klas verteld en gezongen.  
 
Pietendiscussie  
De maatschappelijke discussie over Zwarte Piet lijkt 
nog steeds actueel. 
Ook het team van De Molenvliet heeft jaren geleden 
al samen deze discussie gevoerd.  
Hierin hebben wij het doel centraal gesteld wat wij op 
school met het sinterklaasfeest willen bereiken: We 
spraken unaniem uit dat we met elkaar een 
kinderfeest van verrassingen en lekkernij willen 
vieren. We willen voor alle kinderen een moment 
organiseren om naar uit te kijken! 
Wij willen tegelijkertijd een respectvolle omgeving 
bieden aan àl onze kinderen en ouders. Daarom 
hebben wij besloten om traditie en respect hand-in-
hand te laten gaan. 
Wij blijven het sinterklaasfeest vieren waarbij 
Sinterklaas “Pieten” bij zich heeft. Deze zullen 
roetvegen hebben. 
Het doel van het feest blijft hetzelfde, een kinderfeest 
om van te genieten! 
Stichting De Waarden heeft inmiddels een beleid 
geformuleerd voor al haar scholen waarin 
bovenstaande wordt verwoord. 
 
Medezeggenschapsraad 
Iedere school in het basis,- voortgezet- en speciaal 
onderwijs heeft verplicht een 
medezeggenschapsraad. Samengevat heeft de 
medezeggenschapsraad verschillende 
bevoegdheden, zoals het recht op overleg en het 
informatierecht. Daarnaast heeft de 
medezeggenschapsraad verschillende speciale 
rechten om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. 
Zowel ouders als personeel zijn evenredig 
vertegenwoordigd. 
Omdat de MR-vergaderingen openbaar zijn, vindt u 
hieronder de vergaderdata: 
11 oktober 2021 
6 december 2021 
14 februari 2022 
11 april 2022 
27 juni 2022 
 De vergaderingen vinden meestal online plaats. 
Aanmelden is daarom nodig. 
Oudergeleding: 
Connie van Sprang 
Charlotte Veraart 
Personeelsgeleding: 
Sanne van der Steen (voorzitter) 
Peter Leijten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kanjernieuws van groep 6 
Zo’n twee maanden geleden is groep 6 het schooljaar 
begonnen. In het begin is dat altijd even wennen. 
Zeker als er een nieuwe leerkracht is en de groep 
anders is dan voor de zomervakantie.  
Veel kinderen willen dan alles extra goed in de gaten 
houden. Dat is soms een goede eigenschap, maar 
vaak moet je vooral met je eigen werk bezig zijn.  
Veel kinderen van groep 6 lukt dat al best goed, maar 
er zijn er ook bij die dit nog een beetje moeilijk vinden. 
En hoe reageer je als iemand zich toch (ongevraagd) 
met jou bemoeit?  
De eerste weken hadden we spelletjes om dit te 
oefenen. Bijvoorbeeld door een bal rond te gooien 
zonder te praten. Dat kan al lastig zijn. Zeker als je 
ook niet mag reageren wanneer de bal op de grond 
komt.  

Deze week zijn 
we gestart met 
Breinhelden. Daar 
gaat u nog meer 
van horen. 
Breinhelden 
hebben 
breinkrachten die 

ons gaan helpen op verschillende gebieden. Zo is er 
o.a. de “STOPKRACHT”. Het gaat hier om de 
vaardigheid je in te houden, om je impulsen te 
controleren.  Je ziet dat er iets gebeurt in de klas, 
maar je gaat vervolgens door met je eigen activiteit. 
Dat kan een uitdaging zijn, maar echte kanjers/helden 
gaan deze uitdaging aan. 
 
Studiedag 
Op dinsdag 23 november staat een studiedag 
gepland. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
Denkt u er aan om eventuele opvang zelf in te lichten. 
 
 
Flyer  
In de bijlagen na deze nieuwsbrief vindt u op verzoek 
enkele flyers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
Di 9 nov  themawerkgroep Identiteit 
Wo 10 nov  8-9 u inloopspreekuur CJG 
Za 13 nov  landelijke intocht sint 
Di 23 nov  studiedag 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 


