
 

 
 
 
 
Algemeen 
Deze week stonden we een keer stil bij de Bijbel als 
geheel. We hebben gehoord over het ontstaan van de 
bijbel, ontdekten waarom de verhalen zijn 
opgeschreven en wat deze verhalen met mensen 
kunnen doen. 
 
Dit is al de op-één-na-laatste nieuwsbrief. 
Ook dit schooljaar lijkt wel omgevlogen.  
De laatste periode sluiten we af met nog diverse leuke 
activiteiten zoals de meester- en juffendag en de 
musical door groep 78. 
 
 
Kanjertraining groep 3-4   
Soms vertelt je lijf meer hoe je je voelt dan woorden 
dat zeggen.  
Vandaag hebben we een kringgesprek gehouden over 
ons gevoel. Wat vinden wij wel leuk en wat vinden wij 
niet zo fijn? 
Veel kinderen gaven aan dat zij het niet leuk vinden 
als ze gepest of buitengesloten worden. Veel kinderen 
vinden het leuk om naar school te gaan of naar een 
pretpark te gaan.  
De kinderen hebben dit op een werkblad aangegeven 
en vervolgens in tweetallen besproken met elkaar. 

 

 
 
 

 
 
Alle biebboeken inleveren 
Tot en met maandag 18 juli kunnen alle geleende 
biebboeken weer op school worden ingeleverd. Kijkt u 
met uw kind(eren) mee of er nog boeken thuis liggen? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hitte 
Voor volgende week worden er heel hoge 
temperaturen verwacht.  
Met deze hoge temperaturen kondigt de 

zomervakantie zich bijna aan 😊 

Wij hebben advies ingewonnen over hoe we op 
school verstandig omgaan met de hitte. Het advies 
luidde om zoveel mogelijk het gewone ritme aan te 
houden. Veel te drinken en wat rustiger aan te doen. 
We zullen daarom ons rooster niet aanpassen en 
verwachten onze leerlingen op de gebruikelijke tijden 
op school.  
 
Meesters- en juffendag=circus 
Onze gezamenlijke verjaardag komt al in 
zicht! 
De meesters en juffen vieren op donderdag 21 juli 
samen hun verjaardagen! 
Om half 9 starten we de dag met zingen op het plein. 
Daarna mogen de kinderen in de klas hun leerkracht 
een kleinigheidje, mooi knutselwerk, o.i.d. geven.  
 
De dag wordt verder gevuld met een superleuk 
programma op school. 
De dag zal in het teken staan van circus. De kinderen 
gaan kennis maken met verschillende 
circusonderdelen. Dit gebeurt onder leiding van 
deskundigen. 
Makkelijk zittende kleren zijn gewenst. 
 
’s Middags zullen de kinderen op het schoolplein een 
optreden geven voor de papa’s en mama’s.  
Het zou leuk zijn als u komt kijken!  
Het optreden start om 13:30u en eindigt om 14:30u.  
 
We hebben deze dag een continurooster tot 14.30 u.  
De kinderen eten dus op school.  
Wij zorgen voor een pauzehap en drinken.  
Als lunch krijgen de kinderen frietjes, knakworstjes en 
komkommer, 
 
Afscheid juf Lizeth 
Na de meesters- en juffendag kunt u juf Lizeth gedag 
zeggen. Het is helaas haar laatste werkdag op De 
Molenvliet. 
Zij vindt het fijn als u tussen 14.30-15.15 u in de 
gelegenheid bent om haar even de hand te schudden. 
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Plein renoveren 
De leerlingeraad heeft namens heel veel leerlingen 
aangegeven dat ze graag wat aanpassingen zien op 
het schoolplein. Volgens hen wordt ons plein daarmee 
nog leuker.  
Wij vinden dat ze een heel goed plan hebben 
aangeleverd en willen er echt mee aan de slag gaan. 
Tegen de herfstvakantie kan er een gedeelte van de 
nieuwe inrichting worden gerealiseerd. 
Eerst zijn er nog voorbereidende werkzaamheden 
nodig. Denk daarbij aan het verwijderen (verplaatsen) 
van de pannakooi en het verwijderen van de oude 
houten bankjes. 
Op woensdag 27 juli wordt het zand van de zandbak 
verschoond.  
We willen die dag meteen een plein-klusdag houden. 
We starten op woensdag 27 juli om 9 u. 
Daarbij hebben we uw hulp hard nodig! Ook sterke 

ooms, tantes, buren, etc zijn van harte welkom 😊 

Het helpt ook heel erg als u zelf gereedschap 
meebrengt. 
Als u zich opgeeft, zorgen wij voor iets lekkers en 
drinken! 
 
 
 
Agenda 
Do 21 juli   meesters- en juffendag  
Do 21 juli   musical gr 7/8 
Do 21 juli   afscheid gr 8 
Vr 22 juli   alle leerlingen vrij  
Ma 25 juli   start zomervakantie 
Ma 5 sept   weer naar school 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 


