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AGENDA
Januari
Don 18
Maa 22
Din 23
Woe 24
Don 25
Februari
Don 1
Vrij 2
Zon 4
Maa 5
Din 6
Woe 14
Don 22
Vrij 23

Nieuwsbrief
Chelsey groep 5 jarig
Start Cito
Nationaal Voorleesontbijt
Bezoek Jeelo school in Dronten
Silde groep 4 jarig
Nieuwsbrief
Warme truiendag
Eric groep 7 jarig
Kyra groep 8 jarig
Leerlingenraad
Open dag
Rapporten mee
Studiedag, alle leerlingen vrij

Beste ouders/verzorgers,
Wij wensen iedereen een gelukkig en leerzaam 2018!
Als school zijn we weer van start gegaan waarbij er direct in de eerste week een
ouderavond is geweest. De opkomt was goed en de complimenten aan de ouders,
leerlingen en leerkrachten die de presentatie hebben verzorgd.
Wij zullen u het komende half jaar telkens blijven informeren over de ontwikkelingen
omtrent de nieuwe visie. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd met mij in gesprek.
Hartelijke groet,
Lars
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Aanwezigheid Lars
Maandag 22 januari
Donderdag 25 januari
Dinsdag 30 januari
Woensdag 31 januari
Vrijdag 2 februari
Jarigen
22 januari; Chelsey wordt 9 jaar (groep 5)
25 januari; Silde wordt 8 jaar (groep 4)
4 februari; Eric wordt 11 jaar (groep 7)
5 februari; Kyra wordt 12 jaar (groep 8)
Nieuwe collega
Gjalt Miedema is onlangs begonnen als conciërge bij ons op school. Hij zal iedere
maandag en donderdag aanwezig zijn. Daarnaast zal Koos nog op de dinsdagmorgen
werkzaam zijn. Wij wensen Gjalt veel plezier op De Molenberg!
Nieuwe leerlingen
Na de voorjaarsvakantie zal er een nieuwe leerling bij ons op school komen:
- Eva
Zij zal bij ons in groep 3 komen. Wij wensen Eva veel plezier op De Molenberg.
Nieuwe visie
De nieuwe visie is onlangs gepresenteerd op de school en vanaf nu zal er in iedere
nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen m.b.t. de visie worden vermeld.
Hieronder enkele uitspraken van ouders over de nieuwe visie:
- “Wat een verandering, maar ik heb er wel zin in!”
- “Wat zijn de gevolgen voor mijn kind die nu in groep 6 zit?”
- “Had ik dit onderwijs zelf maar eerder gehad.”
- “Was dit onderwijs er maar eerder geweest.”
- “Ik vraag me af of dit wel geschikt is voor mijn kind.”
Er is afgesproken dat de nieuwe visie in het schooljaar 2018-2019 van start zal gaan en
dat er tot de zomervakantie enkele kleine veranderingen al worden doorgevoerd.
Hierdoor zal de overgang minder groot zijn voor de leerlingen.
Stappenplan:
- 25 jan; bezoek Jeelo school in Dronten. Hiervoor hebben zich al enkele ouders
aangemeld, maar er kunnen nog een paar bij.
- Tot de voorjaarsvakantie geen veranderingen voor de leerlingen.
- Leerkrachten hebben gesprekken met Lars over de nieuwe visie en of ze willen
blijven.
- Hoop is dat er in maart/april bekend gaat worden wie (leerkracht) er voor welke
stamgroep komt te staan.
Komende week zal er een FAQ opgesteld worden allerlei vragen en antwoorden staan
m.b.t. de nieuwe visie. Deze ontvangen jullie per mail.
Lezen
Ben jij een echte boekenwurm? En ben je tussen de zes en twaalf jaar oud? Dan is de
Senaat van de Nederlandse Kinderjury iets voor jou. Meld je vandaag nog aan! Vraag wel
even aan je ouders of dat mag.
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De Senaat van de Nederlandse Kinderjury is een speciale jury
van twaalf kinderen, één uit elke provincie. De Senaat werft stemmen, schrijft een blog
en leest vijf boeken waarop het meest gestemd is tijdens de Nederlandse Kinderjury.
Geheime vergadering
Vervolgens kiest de Senaat tijdens een geheime vergadering hun eigen winnaar uit. Dit
boek wint de Pluim van de Senaat. Als kers op de taart reikt de Senaat ook nog eens de
Prijs van de Nederlandse Kinderjury uit tijdens het Kinderjury Zomer Leesfeest op
woensdag 27 juni 2018.
Meld je aan voor 28 januari 2018! op de website: www.kinderjury.nl
Voorleesontbijt
Van woensdag 24 januari tot en met 3 februari zijn de nationale voorleesdagen. We
willen woensdag 24 januari starten met een voorleesontbijt in de klas. Het ontbijt wordt
niet door school verzorgd, daarom graag een ontbijtje (bijvoorbeeld 1 broodje, beker
drinken en een stuk fruit) meegeven aan uw kind(eren). Net als vorig jaar lijkt het ons
leuk om in pyjama te ontbijten. De kinderen mogen dus in pyjama naar school komen.
Het is handig om een tas met gewone kleding mee te geven, of de pyjama over de
gewone kleding aan te trekken zodat de kinderen zich na het ontbijt om kunnen kleden.
Na het ontbijt gaat de bovenbouw de onderbouw voorlezen. De kinderen van groep 5 t/m
8 mogen een (prenten)boek van huis meenemen om voor te lezen in de onderbouw.
Nieuws uit de groepen
Hieronder een kleine greep uit de gestuurde mailtjes naar de ouders:
Groep 1 en 2
Uit de klas
De eerste week zit er weer op. De eerste twee dagen hebben we het gehad over
winter/oud & nieuw. De kinderen hebben bijvoorbeeld vuurwerk getekend op zwart
papier. Hierbij hebben we goed gekeken welke kleuren je wel ziet op zwart papier en
welke niet. Op woensdagochtend was juf Annemiek opeens veranderd in jonkvrouw
Annemiek. Samen zijn we in de tijdmachine gestapt, terug naar de tijd van de ridders en
kastelen. We hebben bekeken hoe een kasteel er uitziet. Zo hebben we gezien dat de
dieren op de binnenplaats van het kasteel woonden en dat een kasteel een ophaalbrug
heeft. Inmiddels zijn we druk bezig met het bouwen van kastelen in de bouwhoek. Er
mogen ook weer spullen meegenomen worden voor de thematafel of voor de huishoek
Denk hierbij bijvoorbeeld aan boeken over ridders en kastelen, een speelgoedridderhelm
of een prinsessenjurk.

Groep 3 en 4
De eerste week na de vakantie zit er al weer op! We hebben ons doel gehaald waar we
voor de vakantie al mee waren begonnen: 'We zitten snel klaar voor de volgende les.' De
beloning die gegrabbeld is hebben we vanmiddag gedaan: iedereen mocht een spelletje
meenemen en aan het eind van de ochtend hebben we samen gespeeld. In het
fotoalbum van groep 3-4 op de website staan nog een aantal foto's van vanochtend. Ook
heb ik het album inmiddels aangevuld met meer foto's van dit schooljaar.
We zijn in de groep begonnen met vlaggetjes lezen. Wanneer een leerling een boek uit
heeft, mag hij of zij een vlaggetje invullen en inkleuren. Hier maken we in de klas een
grote slinger van. Als de slinger 100 vlaggetjes heeft, mogen we weer een beloning
uit de pot grabbelen!
Graag ontvang ik nog de leesbingo-papieren die ik voor de kerstvakantie heb
meegegeven. Veel kinderen willen graag nog vertellen en laten zien hoe goed ze
geoefend hebben.
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Ik hoor van veel kinderen en ouders dat er thuis ook geoefend
wordt met lezen, spelling, schrijven en/of rekenen. Super goed!
Groep 5 en 6
Klasindeling
We zijn het nieuwe jaar begonnen met een nieuwe klasindeling. De kinderen moesten
goed nadenken wat voor hem/haar prettig is om te leren. Waar kan je goed leren? In een
grote groep, klein groepje, in koppels, leer je beter vooraan of kan je ook goed achteraan
in de klas leren? In overleg met elkaar moesten ze een indeling maken.
De kinderen hadden verschillende ideeën over de indeling. Eerst wilden ze voor ‘safe’
gaan. De plattegrond van juf gebruiken, maar toen ik zei dat ze niet allemaal in groepjes
hoefden te zitten lieten ze al snel de plattegrond van juf los.
Er is een deel van de klas die wel in een grote groep wil zitten, er zijn kinderen die liever
in kleine groepjes zitten en er is ook iemand die liever in tweetallen zit. Dit hebben we nu
in de klas.
Vol bewondering heb ik toegekeken hoe de kinderen, in overleg met elkaar, binnen tien
minuten alle tafels goed hadden neergezet en zich in groepjes hebben verdeeld. Hoera;
eigen verantwoordelijkheid geven!
Nieuw thema
Voor de vakantie hebben we gewerkt aan het thema van ‘Oabel & Oagje’. We hebben
daarbij veel geleerd over het leven van vroeger rond 1900.
Gisteren zijn we gestart met het thema ‘Er was eens...’. Dit thema zal gaan over
verschillende verhalen; sprookjes, sagen, legendes en mythen.
Heeft u nog mooie boeken of spullen die bij dit thema passen?
Groep 7 en 8
Vandaag zijn we gestart met een nieuw doel in de klas. "We werken serieus en maken
genoeg opdrachten op onze tablet." Ieder kind heeft aangegeven hoeveel opdrachten ze
kunnen maken per dag. Bij de één is dat meer dan bij een ander en bij elk vak kan dit
ook weer verschillen. Morgen gaan we samen in gesprek om te kijken of het een
realistisch doel is. De week erop werken we aan het doel: "We proberen zoveel mogelijk
opdrachten in de eerste keer goed maken." Dit met het oog op vluchtigheid en het
dwingen tot rustig en goed lezen van de opdracht.
Vanaf volgende week beginnen de cito toetsen bij ons op school. We werken twee weken
aan de toetsen. Er zijn drie weken uitgetrokken voor de toetsen, maar wij beginnen dus
volgende week. Dit doen wij omdat we het schoolbreed een beter idee vonden om ze niet
te dicht op de kerstvakantie te plannen. We beginnen volgende week dinsdag. Het
rooster met welke toets wanneer stuur ik vrijdag mee met de mail zodat jullie hier ook
van op de hoogte zijn.

4

