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Kalender 

Do   23 mrt.   

Vrij   24 mrt.   

Za     25 mrt.  

Zo   26 mrt.   Meneer Thaddé jarig 

Ma 27 mrt.   

Di 28 mrt.   

Woe 29 mrt.   

Do 30 mrt.   

Vrij 31 mrt.   

Za 1 april   

Zo     2 april   

Ma 3 april   

Di 4 april   

Woe 5 april   

Do 6 april  Volgende nieuwsbrief 

 
Vanuit de directie 
 
Goede Vrijdag 

Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag, is een normale schooldag. Op die dag gaan de kinderen 

dus volgens de normale tijden naar school. De kleuters zijn gewoon vrij die dag, net als 

op een normale vrijdag. Indien uw zoon of dochter ’s middags naar de kerk moet, dan is 
dit vanzelfsprekend mogelijk. Wij vragen u wel om dit van tevoren even te melden bij de 

groepsleerkracht.  

 

Aanmelden kleuters 
Al vanaf januari wordt er op directieniveau gewerkt aan de planning voor het volgende 

schooljaar. Om te berekenen hoeveel kleutergroepen we volgend schooljaar moeten 

inzetten is het fijn om te weten op hoeveel aanmeldingen we kunnen rekenen. 

Daarom het vriendelijk verzoek aan ouders om de kinderen die in het schooljaar 2017-

2018 vier jaar worden nu al aan te melden. 
 

Ouderportal 

Nu de oudergesprekken weer achter de rug zijn en u bijgepraat bent over de resultaten 

van uw kind(eren) kunt u weer inloggen en de toetsresultaten van uw kind inzien. In het 
begin van het schooljaar liepen we nog tegen technische problemen aan om u ook 

toegang te geven tot de methode-gebonden toetsen maar deze zijn ondertussen 

opgelost. Vanaf heden heeft u dan ook toegang tot de resultaten van de methode-

gebonden toetsen. 



Privacy van het kind 

Net als ouders hechten we als school veel belang aan de privacy van ieder kind. Mochten 

er, op welk gebied dan ook, zorgen zijn om een kind dan worden die besproken met de 

ouders van het betreffende kind.  
Op ouderavonden en door het jaar heen zijn er echter ook ouders die de leerkrachten 

aanspreken over het gedrag van medeleerlingen. Welnu, in het kader van de privacy, is 

het dan onmogelijk om nader in te gaan op de interventies die we plegen m.b.t. andere 

kinderen. En omdat deze interventies ook niet altijd zichtbaar zijn voor de 
medeleerlingen en de andere ouders, rekenen we in die situaties op uw vertrouwen. 

Vertrouwen in wat we doen, voor uw kind, maar ook voor andere kinderen! 

 

 Groep 6 Sandra: figuurzagen 
 

Vanuit de bibliotheek 
 

Vijf-vinger regel 
Tijdens het bezoek aan groep 4 werd mij de vraag gesteld door de leerlingen hoe ze nu 

konden weten of een boek niet te moeilijk voor ze is. Ik heb daarop de ‘vijf-vinger regel’ 

uitgelegd. 

 

Als kinderen de eerste bladzijde van een boek (of eerste hoofdstuk als er weinig tekst op 
de eerste pagina van het boek staat) lezen, kunnen ze bij elk woord dat ze niet begrijpen 

een vinger opsteken. Steken ze meer dan vijf vingers op, dan is het boek te moeilijk en 

kunnen ze beter een ander boek kiezen. Bij minder dan vijf vingers is het boek goed of 

voldoende te begrijpen. 
Dat vonden de kinderen een handige regel!  

 

Deze regel is niet alleen voor kinderen uit groep 4 handig, maar natuurlijk voor alle 

kinderen die zelf een boek lezen. Als een boek voorgelezen wordt mogen er iets meer 
onbekende woorden in voor komen (ook niet teveel natuurlijk). Deze kunnen dan 

uitgelegd worden door de persoon die voorleest. Sla deze woorden niet over door een 

synoniem of omschrijving te gebruiken. U ontneemt het kind dan de mogelijkheid om dit 

nieuwe, moeilijke woord te leren.  

 
 

 



Van buiten de school 
 
Naschoolse Sport 

Hoi allemaal! 

De Naschoolse Sport (NSS) is weer van start gegaan!! Iedere week hebben de kinderen 

uit de groepen 5 t/m 8 de mogelijkheid om een extra uurtje te komen sporten. Dit 
gebeurt op dinsdagmiddag van 15:30 t/m 16:30 uur in Sporthal Stokeind en is helemaal 

gratis! Vind je het leuk om nog meer te kunnen bewegen en kennis te maken met 

verschillende sporten, dan ben je welkom om te komen!! Heb je hier nog vragen over, 

stel ze dan op dinsdag aan juf Paula. Graag tot bij de NSS!!!  
Met sportieve groet, juf Paula (paula.marcelis@tilburg.nl).  

 

 Groep 4 Brigitte, tennisclinic 

 
Algemene thema-ouderavond Molenhoek 

Net zoals vorig jaar organiseert de Molenhoek in Oisterwjk op maandagavond 3 april een 

algemene thema-ouderavond. Tijdens deze avond worden er diverse workshops gegeven 

die voor zowel ouders, als leerkrachten interessant zijn. Deze avond is bedoeld voor 

iedereen die interesse heeft, dus ook voor ouders/leerkrachten buiten de Molenhoek.  
De workshops waar u uit kunt kiezen zijn: 

- Oplossingsgericht communiceren met kinderen 

- Mindfulness voor kinderen 

- Mediawijsheid 
- NLP 

- Hoogbegaafdheid 

- Gezonde op(voeding) 

- Belang van het spelen! 
Wilt u meer informatie over de betreffende workshop, klik dan op onderstaande link en 

schrijf u in!  

   

http://www.bsdemolenhoek.nl/ouderavond.aspx  
   

Het programma ziet er deze avond als volgt uit:  

Inloop:  18.30 uur tot 18.45 uur  

Workshop ronde 1: 18.45 uur tot 19.30 uur  

Pauze:   19.30 uur tot 19.45 uur  
Workshop ronde 2: 19.45 uur tot 20.30 uur  

 

Hopelijk zien we u dan!  

Nikki en Tamara  
Basisschool De Molenhoek 

 

 

 
 

 

mailto:paula.marcelis@tilburg.nl
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Vanuit de Parochie 

 
Vormselviering 25 maart 

Op zaterdag 25 maart a.s. zal om 19.00 uur het Heilig Vormsel plaats vinden voor alle 

vormelingen van de hele Jozefparochie. Het is voor het eerst dat de vormelingen van de 

vier kerkgemeenschappen van Moergestel, Haaren en Oisterwijk samen het Vormsel 
vieren. Dit jaar gebeurt dat in de Petruskerk. We hopen dat vele mensen uit Moergestel 

deze feestelijke gebeurtenis met de vormelingen en hun gezinnen mee komen vieren in 

de Petruskerk.  

 
Palmpasenstokken maken 

Op Palmzondag 9 april begint de Goede Week. Wij vieren dat in onze kerk met een 

gezinsviering. Het is een eeuwenoude traditie dat kinderen op Palmzondag met 

zelfgemaakte Palmpasenstokken naar de kerk komen waar deze worden ingezegend en 
waarna de kinderen in een processie door de kerk mogen lopen. Na de gezinsviering 

worden de kinderen uitgenodigd om hun Palmpasenstok te geven aan iemand die ziek, 

eenzaam of hulpbehoevend is.  

 

Kindermiddag 
Kinderclub de Schaapskooi organiseert een kindermiddag waarin we Palmpasenstokken 

gaan maken en het Paasverhaal zullen vertellen. Deze middag, op woensdagmiddag 5 

april van 14.30 tot 16.00 uur, vindt plaats in Park Stanislaus, Kloosterdreef 3 in 

Moergestel. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom om gratis deel te nemen. Voor alle 
materialen wordt gezorgd, we vragen de kinderen om 12 chocolade paaseitjes mee te 

nemen. 

 
 
 
 

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

  

  

 

Op de website 
Groep 6 Sandra: Figuurzagen 

Algemeen: Sinterklaas 2016 
Groep 4 Brigitte: Tennisclinic 

Groep 4 Brigitte: Brandweer 

http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-6-sandra-en-barend-2016-2017/figuurzagen.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/fotoboek-algemene-fotos/sinterklaas-2016.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-brigitte-2016-2017/tennisclinic.aspx
http://www.bsdevonder.net/leerlingen/groepen/groep-4-brigitte-2016-2017/brandweer.aspx

