
 

 
Ouderavond Online/Sociale media 
 
Donderdag 18 juni om 19.30 uur organiseert het 
Kandinsky Molenhoek samen met De Grote Lier een 
informatieavond over sociale media voor de ouders van 
het Kandinsky Molenhoek en voor onze  ouders van de 
schoolverlaters (groep 8).  Een theatergroep zorgt er voor 
dat het een interactieve avond wordt. U kunt zich nog 
opgeven voor deze avond door een mail te sturen naar : 
a.vbremen@kandinsky.nl Wilt u in die mail aangeven met 
hoeveel personen u komt? S.v.p. zo spoedig mogelijk 
aanmelden. 
 

----- 
 
Gevonden voorwerpen 
 
Op maandag 1, dinsdag 2 en woensdag 3 juni  zullen de 
gevonden voorwerpen van de afgelopen tijd in de hal bij 
de hoofdingang worden neergelegd.  Mocht u nog naar de 
verloren jas gymschoen  enz. enz . op zoek zijn dan is dit 
de laatste kans. Na woensdag zal datgene wat nog goed 
bruikbaar is, worden gedoneerd aan de  actie Bag2school. 
 

----- 
 
Dringende oproep: kamouders gezocht! 
 
Zoals u weet, vindt er na elke vakantie controle op 
hoofdluis plaats. Dit doen we om te voorkomen dat er een 
heuse hoofdluisplaag op onze school ontstaat. Nu is er 
een kleine groep ouders die de kinderen trouw 
controleert. Maar het aantal kamouders neemt af 
waardoor de aanwezige ouders steeds langer op school 
moeten zijn. Vele handen maken licht werk….ook hier.  
Met meer ouders kan de tijdsinvestering voor iedereen 
verminderen en houden wij de kinderen hoofdluisvrij. Dat 
is toch wat we allemaal willen? 
 
De controles vinden plaats op maandag- en woensdag-
ochtend na de vakanties van half 9 tot half 10. Als er meer 
ouders zijn, wordt deze tijd korter. U kunt uw voorkeur 
voor de ochtend doorgeven. 
Geef uw naam door aan de leerkracht van uw kind en help 
mee!!! 
 
 
 

 
Meimaand Biebmaand 
 
Een kind dat leest, bouwt aan zijn toekomst. Deze school 
en BiblioPlus zijn samen de Bibliotheek op School gestart 
om zo de boeken dicht bij de kinderen te brengen en het 
leesplezier zo veel mogelijk te stimuleren. Want: hoe 
meer leesplezier, hoe vaker en dus beter een kind gaat 
lezen!  
 
De school is echter maar één van de instituten in het 
leven van een kind. Heel belangrijk is de rol van ouders, 
die immers thuis voor een positieve leescultuur zorgen. 
Uw goede voorbeeld heeft meer invloed dan dat van 
docenten of vriendjes. Als u met enige regelmaat een 
krant, tijdschrift of boek leest en er met uw kinderen over 
praat, maken zij vijf keer zo veel kans om een 
boekenliefhebber te worden.  
 
Wilt u ook het goede voorbeeld geven? In de maand mei 
krijgen alle vrouwen die lid worden van BiblioPlus, een 
luxe ontbijtset cadeau. Al jaren lid? Dat waarderen wij 
enorm! Als u iemand anders lid maakt, dan ontvangt u 
beiden deze leuke ontbijtset. Als u de bibliotheek zelf niet 
bezoekt, maar wel wilt ondersteunen, dan kunt u een 
vriendenabonnement nemen. Uiteraard ook inclusief dit 
mooie geschenk.  
 
Kijk op http://www.biblioplus.nl/meimaand-
biebmaand.html voor meer informatie.  
 

----- 
 
Mad Science Vakantiedagen 
 
In de zomervakantie binnen hangen? Dat hoeft helemaal 
niet! Doe mee met de coole, inspirerende Mad Science 
Vakantiedagen. Onze gekke Mad Scientists halen alles uit 
de kast om deze zomerdagen onvergetelijk te maken. 
Tijdens onze Vakantiedagen vliegt de tijd voorbij. De 
kinderen leren spelenderwijs alles over wetenschap en 
techniek. Dit hoeft niet saai te zijn; in tegendeel! Raketten 
afschieten, slijm en stuiterballen maken, betoverende 
shows met droog ijs; dit is maar een kleine greep uit de 
activiteiten die Mad Science verzorgt. 
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Elke dag staat in het 
teken van een 
spannend thema, 
waarmee de Mad 
Scientists samen met 
de kleine 
wetenschappers in 
wording aan de slag 
gaan. Kinderen zullen 
zich verwonderen over 
alle geweldige dingen 
die door wetenschap 
en techniek mogelijk 
zijn. Onze 
geanimeerde en professionele begeleiding zorgt er zeker 
voor dat ze deze tijd nooit vergeten! 
 
Praktische informatie 
De Mad Science Vakantiedagen zijn geschikt voor 
kinderen van 6 t/m 12 jaar. Om de best mogelijke beleving 
te creëren wordt met kleine groepen gewerkt, daarbij zijn 
er per locatie 2 Mad Scientists aanwezig. Er kunnen 
maximaal 24 kinderen deelnemen, vol = vol. 
Kijk snel bij data en locaties waar we bij jou in de buurt 
een vakantieprogramma organiseren. 
Activiteiten zijn zonder overnachting en duren van 9:00 
tot 16:00 uur.  
Let op: In de regel zijn de programma's in de 
zomervakantie van maandag t/m donderdag.  De planning 
van de thema's is flexibel. Inschrijven voor een specifieke 
dag is hierdoor helaas niet mogelijk. 
Kijk snel op nederland.madscience.org voor meer 
informatie, of bel ons op 088-0303360. 

 
 
 
 
 

 
  

----- 
 
Na schooltijd mee op safari? 
 
Elke dinsdagmiddag biedt JAMO Natuurbeleving leuke 
naschoolse activiteiten. 
Deze activiteiten starten direct na schooltijd en zijn dus 
ook ideaal als alternatief voor de BSO. Na de 
zomervakantie wordt ook rekening gehouden met het 
continurooster.  
Huidige tijd: 15.30 uur – 17.30 uur 
Tijden na de zomervakantie: 14.30 uur – 16.30 uur 14:30 
uur -  17:30 uur of van 15:30 tot 17:30. 
Heb je interesse, kom dan in juni een keer proefdraaien. 
 
Heb je het buiten al gezien? Het is net of de regenboog in 
stukken is gevallen. Overal in de natuur zie je de 
verschillende kleuren.  
Het thema van de maand juni is bloemen! We gaan ze 
bekijken, benoemen en we gaan er  creatief mee aan de 
slag. Bloemen hebben bijen nodig voor bestuiving en 

daarom gaan we ook op pad met de imker. Ga je mee op 
safari? Dan leer je van alles over  deze nuttige dieren. 
Data: 2 juni/ 9 juni / 16 juni / 23 juni / 30 juni 
 (15:30 uur  tot 17:30 uur) 
Kosten: introductie prijs € 40,- voor 5 x 
Locatie: Heemtuin Malden, Bosweg 8a, 6580 AA Malden 
Voor meer informatie kunt u per mail of telefonisch 
contact opnemen met Gemma Portman: 
gemma.portman@upcmail.nl / 06-27347507 
of neem een kijkje op de website: 
www.jamonatuurbeleving.nl  
 
 
 

 
 

----- 
 
DWARSFLUITCONCERT VOOR KINDEREN EN 
VOLWASSENEN 
 
Op zondag 7 juni is er een kort dwarsfluitconcert. 
Zowel kinderen als volwassenen die belangstelling hebben 
voor dwarsfluitles worden uitgenodigd om te komen 
luisteren.  
Na het concert is er de mogelijkheid om zelf even op een 
dwarsfluit te blazen.  
Hilde Desmet uit Molenhoek vertelt hoe zo’n les in zijn 
werk gaat en kan vragen beantwoorden. 
Muziekliefhebbers zijn van harte welkom! 

 

 
 

DUS: 
Wat: een dwarsfluitconcert 
Door wie: Hilde Desmet 
Wanneer: zondag 7 juni om 15.00 uur 
Waar: In het LOP (Esdoornlaan 3) 
Kosten: geen 
 
Belangrijke data 
 
1,2 en 3 juni gevonden voorwerpen 
2 t/m 5 juni groep 8 op kamp 

9 juni studiemiddag  alle leerlingen ’s middags vrij 

12 juni Bag2School  
12 juni Tierelier Info 
19 juni vrije vrijdag leerlingen groep 1 t/m 3 
25 juni schoolreis voor alle leerlingen  
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