
 

 
 
 
 
Algemeen 
Vandaag konden we eindelijk weer met elkaar het 
Paasfeest vieren. We hebben genoten van het 
samenzijn tijdens een mooie paasviering en een 
heerlijke lunch! 
“Is het geen wonder zoals het groeit 
en na de winter zo prachtig opbloeit? 
Is het geen wonder dat Jezus weer leeft 
en ons een prachtig Paasfeest geeft!” 
Namens het hele team wens ik u fijne paasdagen! 
 
Grote Rekendag “Bouwavonturen” op 6 april 
Tijdens deze bijzondere dag gingen de kinderen aan 
de slag met rekenen-wiskunde in de context van 
bouwen. De kinderen combineerden denkkracht met 
handvaardigheid. Een heel avontuur! De kinderen 
ontdekten hoe het is om architect te zijn, of 
constructeur of bouwer. 
Juf Ankie, die voor deze dag even ‘uit haar pensioen 
stapte’, nam de schoolbrede start voor haar rekening. 
Deze vond in de hal plaats. Hierna gingen alle 
leerlingen naar hun eigen klaslokaal om enthousiast 
de verschillende activiteiten uit te voeren. 
Zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: 
het maakt rekenen leuk! 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Noodscenario 
In de vorige nieuwsbrief lieten we u weten dat er met 
het vertrek van juf Kelly een vacature ontstaat. Helaas 

heeft nog niemand op onze advertentie gereageerd ☹ 

Dit betekent dat we met het team samen een 
noodplan hebben bedacht.  
We zullen aanpassingen moeten doen om te 
garanderen dat al onze groepen goed onderwijs 
blijven krijgen. Dit plan geldt zolang er geen nieuwe 
collega is gevonden, maar tot uiterlijk aan de 
zomervakantie. We hebben goede hoop dat we 
daarna de vacature kunnen gaan invullen. 
 
Wat staat er in het plan? 
Juf Janique wil tijdelijk extra werken. Zij zal op 
maandag en vrijdag in groep 6 werken. 
Op dinsdag, woensdag en donderdag voegen we de 
groepen 5 en 6 bij elkaar.  
Op maandag en dinsdag zal juf Veerle, 
onderwijsassistent, voor de noodzakelijke 
ondersteuning zorgen.  
Op woensdag en donderdag zal juf Corrie, 
onderwijsassistent, dit voor haar rekening nemen. 
 
Wij hopen dat u er op vertrouwt dat we voor het beste 
noodplan hebben gekozen. 
We hebben diverse scenario’s besproken. We hebben 
voor de optie gekozen die zonder vervanging het 
beste onderwijs garandeert. 
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 22 april worden de Koningsspelen 
gehouden. Hieronder vindt u een samenvatting van 
het programma: 
 
Alle kinderen starten gewoon om 8.30 uur op school 
met een gezamenlijk ontbijt. Zij hoeven hiervoor niets 
mee te brengen. 
 
De leerlingen van de groepen  1 t/m 4 hebben een 
ander programma dan de groepen 5 t/m 8. 
 
Groepen 1 t/m 4 hebben een sportief programma op 
school. Informatie hierover heeft u al per mail 
ontvangen.  
- ook bij bewolkt of regenachtig weer gaan de 
activiteiten door 
- de kinderen zijn om 12 u vrij 
 
Groep 5 t/m 8 hebben samen met de andere scholen 
uit Klundert een sportief programma bij de sportvelden 
en de Niervaert. 
Zij hebben een continurooster. Meer informatie 
hierover ontvang t u per mail. 
 
 
 

NB 15 
14 april 2022 

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


 
Rommelvlietdag 
Op zaterdag 11 juni houden wij eindelijk weer onze 
Rommelvlietdag. Er zijn diverse kraampjes met leuke 
spullen die te koop zijn. Er zijn spelletjes en er is iets 
te eten en te drinken. 
Ook zijn er kraampjes, en speciaal voor kinderen ook 
kleedjes, te huur om eigen spullen te verkopen. 
U bent zaterdag 11 juni van harte welkom met uw 
kinderen. En neemt u gerust andere belangstellenden 
mee! 
Tijdens de Rommelvlietdag is het prijzenrad altijd erg 
populair! We zoeken nieuwe spullen die geschikt zijn 
om als prijs weg te geven. Als u spullen heeft staan, 
dan kunt u ons daar blij mee maken. Meer info kunt u 
aan juf Janique vragen. 
 

Ontwikkelingen directie 
In de bijlage vindt u de brief van de bestuurder van 
Stichting De Waarden. Zij legt u uit dat we steeds 
meer vanuit gespreid leiderschap gaan werken. Ook 
leest u dat dit betekent dat ik vanaf het nieuwe 
schooljaar op een andere school ga werken. 
Hieronder vindt u mijn brief aan u. 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Al 11 jaren werk ik met héél veel plezier op De 
Molenvliet!  
Samen met een geweldig team mocht ik werken aan 
diverse ontwikkelingen.  
Want ook het onderwijs op De Molenvliet is in 
beweging. 
 
De meest recente ontwikkeling binnen Stichting De 
Waarden is het versterken van gespreid leiderschap. 
Scholen werken daarvoor steeds meer samen in 
zogenaamde netwerken.  
De scholen in Klundert vormen samen zo’n netwerk.  
Medewerkers komen steeds meer in hun kracht  te 
staan omdat ze op een school of binnen een netwerk 
de verantwoordelijkheid krijgen voor een gebied waar 
hun expertise en enthousiasme maximaal kunnen 
worden ingezet. Dit geldt niet enkel voor de 
leerkrachten, maar ook voor de directeuren.  
 
Daarom moet ik u met een traan en een lach melden 
dat ik na de zomervakantie in een ander netwerk ga 
werken.  
Natuurlijk vind ik het fijn om te horen dat ik goed werk 
heb verricht op De Molenvliet en dat men ervan 
overtuigd is dat mijn kwaliteiten op meer gebieden en 
meer locaties in te zetten zijn. 
Toch had ik nog heel graag een paar jaar langer op 
deze fantastische school gewerkt. Met liefde en 
plezier had ik me graag nog een tijd ingezet voor de 
leerlingen, de leerkrachten en u als ouders! 
 
Met deze nieuwe uitdaging in het vooruitzicht zal ik 
me tot aan de zomervakantie zeker inspannen om de 
overdracht naar mijn beoogd opvolger soepel te laten 
verlopen. 
 
Bedankt voor uw vertrouwen afgelopen jaren en graag 
nog tot ziens! 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
 

 
GGD Ouderchat 
Sinds deze week is er ook een ouderchat voor ouders 
met kinderen in de leeftijden 0-12 jaar. In deze chat 
kunnen ouders vragen stellen over schoolgaande 
kinderen aan jeugdverpleegkundigen. De chat is 
bereikbaar op weekdagen van 8.30 - 17.00 uur. Op 
maandag-, dinsdag- en donderdagavond kan er tot 
20.30 uur gechat worden. Volg de link ouderchat  
 
Paasviering, enkele foto’s  
 

  
 

  
 
Sponsorloop 
Dinsdagmiddag 17 mei gaan we een sponsorloop 
houden. We proberen zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor onze twee sponsorkinderen: Isata en 
Harrison. 
 
Het is de bedoeling dat de kinderen zich laten 
sponsoren door familie en kennissen. De namen 
vullen ze in op het sponsorformulier dat ze binnenkort 
op school ontvangen.  
Voor een -van te voren afgesproken- bedrag lopen ze 
rondjes op een parcours dat uitgezet aan Het 
Noorseplein. 
Meer informatie en het sponsorformulier volgen. 
 
Kanjernieuws van groep 6  
Deze week was les 3 van Rots & Water. In de eerste 
twee lessen zagen we al hoe serieus de leerlingen 
van groep 6 met de opdrachten aan de slag gingen. 
Dat was ook belangrijk voor les 3, want nu was er 
aandacht voor pesten. Hoe ga je om met kinderen die 
jou willen betrekken in pestgedrag?   
 
We begonnen met centreren en gronden. We houden 
oogcontact met de ander, kijken rustig zonder een 
spier in je gezicht te vertrekken. Vervolgens draaien 
we ons hoofd weg en focussen op iets anders. 
Scheldgedrag negeren we.  
 
Tijdens de oefening stonden de juffen gek te doen en 
te praten. De focus was echter enorm en groep 6 liet 
zich niet uit de concentratie halen. Nou ja, af een toe 
een glimlach, want er werd wel heel gek gedaan ☺.  
 
Al zal het niet altijd eenvoudig zijn, we vertrouwen 
erop dat de leerlingen van groep 6 deze oefeningen 
ook in de praktijk kunnen toepassen. Het zijn namelijk 
echte kanjers! 

https://chat-client-ggd-ouderchatgroeigids.serviant.nl/#!/


 
Bijlagen 
Ook deze keer vindt u in de bijlagen op verzoek 
informatie over activiteiten die na schooltijd 
plaatsvinden.  

- Brief bestuurder vertrek directeur 
- Rommelvlietdag 
- Uitnodiging pleintjessport voor groep 6,7,8 
- Jeugd kijk- en doedag sportvisserij 
- Disk golf door MeerMoerdijk 

 
 
 
Agenda 
Vr 15 apr  Goede Vrijdag, vrij  
Zo 17 apr  Eerste Paasdag 
Ma 18 apr  Tweede Paasdag, vrij  
Vr 22 apr  Koningsspelen 
Vr 22 apr  na schooltijd: start meivakantie 
Wo 27 apr  Koningsdag 
Wo 4 mei  Dodenherdenking 
Do 5 mei  Bevrijdingsdag 
Zo 8 mei  Moederdag 
Ma 9 mei weer naar school 
Wo 11 mei  inloopspreekuur CJG 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 


