
 

 
 
 
 
Algemeen 
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
Een enerverend jaar zit er weer op. 
We hebben er met elkaar een mooi jaar van gemaakt. 
Samen gezocht naar kansen en mogelijkheden. 
 
Afgelopen week hebben we met de leerlingen 
nagedacht over wat waardevol voor ons is. 
Zij kennen daar een mooi liedje over. 
Hieronder een samenvatting van het refrein. 
Een mooie tekst die over de leerlingen, over u en over 
ons gaat. 
Mooi om daar het schooljaar mee af te sluiten en de 
zomervakantie in te gaan. 
 
Een parel in Gods Hand 
(Elly en Rikkert) 

Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand. 
 
 
Meesters- en juffendag 
Afgelopen donderdag vierden we onze verjaardagen. 
Bedankt voor alle complimenten en cadeautjes. 
De organisatie van Circus Rotjeknor verliep helaas 
niet volgens afspraak, maar we hopen dat de 
leerlingen daar niets van hebben gemerkt en een 
leuke dag hadden! 
 
 
Musical en afscheid 
Groep 7/8 heeft donderdagavond een heel leuke 
musical opgevoerd. Knap gedaan! 
Een woord van dank aan Britt Goedemondt van 
danspodium Reflex is wel op z’n plaats. Zij studeerde 
met de leerlingen de dansen op de liedjes in! 
Na de musical stond groep 8 in de schijnwerpers voor 
hun afscheid van De Molenvliet. 
Wij wensen hen allemaal een heel goede start op de 
middelbare school toe. 
 
 
Afscheid juf Naomi 
Het contract van juf Naomi eindigde. Zij heeft daarom 
ook afscheid van ons genomen. 
Wij bedanken haar voor haar inzet en harde werken! 
Zij zal de komende periode rust nemen en van haar 
jonge gezin genieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afscheid juf Lizeth 
Afscheid nemen vind ik niet fijn. 
De vele complimenten, mooie woorden, wensen en 
cadeaus maken dat goed. 
Bedankt voor uw vertrouwen in mij in de afgelopen 
jaren! 
Ik wens u en de leerlingen het allerbeste toe en wie 
weet…. 
Tot ziens! 
 
Juf Joke 
U heeft eerder een brief ontvangen van de bestuurder 
dat collega Joke van Sliedregt de nieuwe directeur 
van De Molenvliet wordt. 
Zij is vanaf 1 augustus het aanspreekpunt. 
In het nieuwe schooljaar zal zij zich ongetwijfeld aan u 
voorstellen. 
 
Bijlage 
Op verzoek vindt u na deze nieuwsbrief een aanbod 
voor vioollessen. 
 
Agenda 
ma 5 sept  weer naar school 
ma 19 sept  studiedag, leerlingen vrij  
di 20 sept  informatie-avond 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
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