
 

 
 
 
 
Algemeen 
Omdat we u graag tijdig goed informeren, ontvangt u 
nieuwsbrief 8 een dag eerder dan aangegeven. 
 
Helaas ziet ons kerstfeest er dit schooljaar weer heel 
anders uit dan dat we hadden gedacht en gehoopt. 
Toch hebben we afgelopen weken met de leerlingen 
tijdens advent naar het kerstfeest toegeleefd.  
Misschien is het juist nu wel goed om te zien dat het 
mooie verhaal van de geboorte van Jezus toch licht 
mag brengen! 
 
Continurooster 
Vrijdag 17 december is de laatste lesdag voor de 
kerstvakantie en hebben de groepen 5 t/m 8 een 
continurooster. Zij eten op school. De kinderen 
brengen zelf hun lunch mee.  
Er worden hiervoor geen overblijfkosten gerekend. 
Om 14.30 u start voor hen de kerstvakantie.  
De groepen 1 t/m 4 zijn gewoon om 12 uur vrij. 
 
Juf Naomi 

Hoera!!   
De zoon van onze 
conciërge juf Naomi en 
haar man is geboren.  
Hij heet Joshua en is 
geboren op 7 december. 
Het gaat gelukkig heel 
goed met hen. 
Van harte gefeliciteerd!  
 
 
 

Gerda 
Helaas minder goed nieuws voor Gerda, een van 
onze vaste overblijfvrijwilligers. 
Zij is vorige week door gladheid flink gevallen en heeft 

daarbij haar been en enkel gebroken ☹ 

Van harte beterschap! 
 
Geld speculaaspoppen 
Voor zover het nog niet is ingeleverd vragen we u om 
uiterlijk donderdag 16 dec het opgehaalde geld in te 
leveren. 
 
Website 
Ondanks alle drukte wordt er ook nog steeds hard aan 
onze website gewerkt.  
Neemt u eens een kijkje op 
https://demolenvliet.dewaarden.nl/  
 
 
 
 
 
 

 

 
Scholensluiting 
Opnieuw zijn er extra maatregelen gesteld voor de 
basisscholen om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Helaas betekent dit dat we weer 
moeten sluiten. 
 
Brief bestuur 
In de bijlage bij deze brief vindt u de brief van de 
bestuurder van Stichting De Waarden over de 
scholensluiting. 
 
Noodopvang 
Er is sprake van een extra vakantieweek, dus is er 
geen (t)huiswerk. 
Enkel voor kinderen van ouders met een cruciaal 
beroep die geen andere opvangmogelijkheid hebben, 
zullen we van maandag 20 december t/m vrijdag 24 
december noodopvang regelen. Dit zal enkel onder 
schooltijd zijn. 
 
Noodopvang 
Zowel Kibeo als kinderopvang De Cocon hebben 
aangegeven voor en na schooltijd ook voor 
noodopvang open te zullen zijn. 
Voor meer informatie en praktische afspraken verwijs 
ik u naar hen. 
 
Continurooster noodopvang 
In de week van 20 t/m 24 december hanteren we 
tijdens de noodopvang een continurooster. Alle 
aanwezige leerlingen blijven dan kosteloos op school 
over. Zij brengen hun eigen lunch mee. 
Opvangtijden: 
Voor alle groepen geldt: 
Ma, di, do : 8.30- 14.30 u 
Wo: 8.30-12.30 u 
Op vrijdag geldt voor de groepen 1 t/m 4: 8.30-12.00 u 
Voor de groepen 5 t/m 8 geldt: 8.30-14.30 u 
 
Opgeven noodopvang 
Enkel kinderen van ouders met een cruciaal beroep 
die geen andere opvangmogelijkheid hebben, kunnen 
via onderstaande link aangemeld worden voor de 
noodopvang: 
link naar opgaveformulier noodopvang 
Opgeven kan tot vrijdag 17 december 13.00 u. 
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Kerstfeest 
Ondanks de scholensluiting willen we dit jaar afsluiten 
met een fijn kerstfeest met onze leerlingen.  
Hieronder vindt u puntsgewijs de informatie daarover:  
-het kerstfeest wordt op vrijdagochtend 17 december 
in de eigen klas gevierd 
-er is deze ochtend geen inloop, de deuren gaan om 
8.30 u open 
-wij verzorgen voor alle leerlingen een kerstontbijt. Ze 
hoeven hiervoor zelf geen spullen mee te brengen 
-wij verzorgen ook iets lekkers te eten en drinken in 
de ochtendpauze 
-de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 brengen wel 
hun eigen lunch mee 
-het is fijn als de leerlingen een tas bij zich hebben om 
de gemaakte en gekregen kerstspullen mee naar huis 
te nemen 
-het is extra feestelijk als de leerlingen mooie 
kerstkleding dragen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Agenda 
 
ma 20 dec  start verlengde kerstvakantie 
za 25 dec  eerste kerstdag 
zo 26 dec  tweede kerstdag 
vr 31 dec oudejaarsdag 
za 1 jan  nieuwjaarsdag 
ma 10 jan  weer naar school 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Team en directie van  
CBS De Molenvliet wensen u 
ondanks alle aanpassingen  
fijne kerstdagen met aandacht voor 
elkaar  
en een gelukkig en gezond 2022! 


