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AGENDA
Maart
Don 22
Woe 28
Don 29
Vrij 30
April
Maa 2
Din 10
Woe 11
Maa 16
Din 17
Woe 18
Vrij 20
Vrij 27
30 apr t/m
11 mei

Voorstelling kleuters en groep 5/6
Eieren zoeken
Vragen over visie stellen, koffieochtend
Goede vrijdag, leerlingen vrij
2e paasdag, leerlingen vrij
Buitenlesdag
Schoolvoetbal in Niekerk
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Koningsdag, leerlingen vrij
Meivakantie

Beste ouders/verzorgers,
De Open Dag was een succes! Er zijn ondertussen vele aanmeldingen binnen. Hierdoor
zal er wel wat veranderen, maar daarover meer in de nieuwsbrief.
U heeft als het goed is een mail ontvangen voor het invullen van een
tevredenheidsonderzoek. Wij hopen dat iedereen deze gaat invullen, zodat we weten wat
goed gaat en wat er nog beter kan. Alvast bedankt! Bij de nieuwsbrief zit een bijlage
over het tevredenheidsonderzoek met extra informatie.
Hartelijke groet,
Lars
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Aanwezigheid Lars
Dinsdag 27 maart
Donderdag 29 maart
Dinsdag 3 april
Woensdag 4 april

Jarigen
22 maart;
26 maart;
3 april;
17 april;
20 april;
27 april;
28 april;

Jade wordt 10 jaar (groep 6)
Marijn wordt 9 jaar (groep 5)
Julian wordt 7 jaar (groep 2)
Mohamed wordt 8 jaar (groep 4)
Chris wordt 8 jaar (groep 3)
Elena wordt 6 jaar (groep 2)
Maikel wordt 7 jaar (groep 3)
Juf Patricia wordt 54 jaar

NL Doet
Op zaterdag 10 maart zouden we meedoen met NL Doet, maar vanwege het weer zal dit
verplaatst worden naar zaterdag 26 mei. Het schoolplein zal dan worden voorzien van
nieuwe beschilderingen.
Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich opgeven via molenberg@quadraten.nl Kunt u alleen
de ochtend of de middag? Dan kunt u zich ook opgeven, maar geef dit dan aan in de
mail. Opgave voor 20 mei i.v.m materialen en catering.
Open Dag en uitbreiding
Door het succes van de Open Dag zijn we genoodzaakt om uit te gaan breiden. In
overleg met het bestuur van stichting Quadraten wordt er op 1 april een noodlokaal
geplaatst, waarin een extra groep les zal krijgen. In het kader van de nieuwe visie zullen
er kinderen uit verschillende groepen gehaald worden en in de nieuwe groep worden
geplaatst. Hierover worden de desbetreffende ouders en leerlingen persoonlijk
geïnformeerd. Er is ook een ervaren leerkracht gevonden en dat is juf G. Rap. Zij zal zich
in de volgende nieuwsbrief voorstellen.
Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, dan kunt u die altijd mailen naar
Lars of vragen op de koffieochtend van 29 maart.
Sparen
Voor het knutselen hebben de groepen 1/2/3/4 kleine glazen flesjes (bijvoorbeeld van de
koffiemelk of woksaus) nodig. Ook kunnen we doosjes (hagelslag, cornflakes, etc.), wcrolletjes en boterbakjes goed gebruiken. Zou u deze voor ons kunnen bewaren? Alvast
bedankt!
juf Annemiek en juf Esther
Koningsspelen
Het blijkt dat de Koningsspelen niet op donderdag 26 april is, maar op vrijdag 20 april.
Een ouderbrief met meer informatie zal binnenkort via de mail verstuurd worden. Wel
zijn we nog op zoek naar hulpouders. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht.
Nieuwe visie
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.
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Stappenplan:
- Op donderdag 29 maart is er weer een moment om vragen te stellen aan Lars
over de visie onder het genot van een kopje koffie/thee. Dit zal van 8.30 uur tot
ongeveer 9.00 uur duren. Afhankelijk van de vragen en aantal ouders.
- Hoop is dat er in maart/april bekend gaat worden wie (leerkracht) er voor welke
stamgroep komt te staan.
- Op 4 juni zullen we alvast een thema gaan uitvoeren van Jeelo. Het is nog niet
bekend wat het thema zal worden.
Nieuws uit de groepen
Hieronder een kleine greep uit de gestuurde mailtjes naar de ouders:

Groep 1 en 2
Wat hebben we een gezellige meesters- en juffendag gehad. Heel erg bedankt voor het
leuke cadeau.
Foto's van vandaag zullen binnenkort op de website verschijnen.
We zijn begonnen met het thema verkeer en vervoer! Maandag mochten de kinderen
allemaal iets op wielen meenemen. Tijdens het buitenspelen konden de kinderen voor 1
keer fietsen op hun eigen fiets op het plein, wat vonden ze het leuk! We hebben een
woordveld gemaakt over het thema en konden al veel voertuigen benoemen. Onze
ramen zijn mooi versierd met voertuigen en verkeersborden, ouders die meegeholpen
hebben, bedankt! We hebben ook al een zebrapad geschilderd. Hier gaan we
aankomende week nog een poppetje op maken dat over het zebrapad heenloopt. In de
klas hebben we geoefend hoe het gaat als je met de bus meewil. We hebben ook geteld
hoeveel mensen er in de bus zaten en hoeveel er waren als er iemand uit- of instapte.
Groep 3 en 4
Wat hebben we allemaal genoten van de meesters- en juffendag vandaag!
En ook heel erg bedankt voor het mooie cadeau dat ik heb gekregen. De briefjes met
wensen krijgen een mooi plekje bij mij thuis :).
We zijn deze week begonnen met het thema verkeer en vervoer! Maandag mochten de
kinderen allemaal iets op wielen meenemen. We hebben daar in de pauzes heerlijk mee
kunnen spelen. We hebben al veel getekend in het thema. Kom maar eens bij ons in de
klas kijken, daar hangt voor het raam een hele lange file. Je zou er maar in staan...
Ook zijn onze ramen heel mooi versierd. Op het ene raam staat een busje en op het
andere raam een zee met een eiland. De komende tijd komen er ook nog vast wat boten
aanvaren in deze zee! Bij deze nog een keer bedankt voor de ouders die hebben
meegeholpen met verven.
Mocht u thuis nog spullen of boeken hebben die we mogen lenen en gebruiken dit thema,
dan hoor ik het graag. Ook kartonnen doosjes en pakken (bijvoorbeeld van de hagelslag
of cornflakes) zijn van harte welkom. Daar kunnen we dan de komende tijd nog
voertuigen van knutselen.
Groep 7 en 8
Wat hebben we een mooie verjaardag beleefd als juffen en meester op de Molenberg!
Ontzettend bedankt voor het leuke cadeau, de aandacht voor de kostuums van de
kinderen, voor de hulp om deze dag onvergetelijk te maken. Dank!
Afgelopen week was het de Week van het Geld. Volgende week borduren we hier gewoon
op verder aangezien we nog veel meer te leren hebben over dit onderwerp. De gastles
van de Rabobank was erg geslaagd. Doordat we in de klas nu ook een spaarpot hebben,
zijn we met elkaar in gesprek gegaan over een mooi spaardoel als klas en hoe we dat
kunnen realiseren. Er komen mooie ideeën bij de kinderen op om geld te verdienen. Het
wassen van de auto's van de leerkrachten tot het maken van loombandjes en verkopen
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op Koningsdag. Er zijn zelfs twee kinderen die al verschillende
klusjes gedaan hebben en zo al geld hebben gespaard voor de klas. Het doel moet nog
gekozen worden, maar daar komen we volgende week nog op terug. Dinsdag komt er
een dichter een gastles geven. Vorig jaar is er ook iemand langs geweest in de klas. Er
hebben toen twee kinderen meegedaan met de finale om Kinderdichter van Grootegast te
worden. Dinsdag zullen we erachter komen of er nog meer dichters in de dop in onze klas
zitten.

Voetbal
Op woensdag 11 april is het veldvoetbal toernooi. Er zijn weer twee gemengde teams
opgegeven. De teams staan nog niet helemaal vast, maar er zijn sowieso wel weer twee
coaches nodig deze dag.
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