20 mei 2016

Wijziging spreekuur SMW

Keuze-cursus

Spreekuur van Schoolmaatschappelijk Werk, Naline
Verbeet, is gewijzigd: donderdag 2 juni wordt donderdag
9 juni, van 13.15 – 14.15 uur.

Gisteren heeft uw kind een brief met daarbij een
inschrijfformulier meegekregen over een nieuw initiatief:
de Keuze-cursus. (Initiatief van Karin Kouwenberg,
moeder van Jade en Lilian.)
Wij willen u vragen of u het formulier uiterlijk dinsdag 24
mei wilt retourneren aan de groepsleerkracht van uw
kind, óók als u niet mee wilt/kunt werken aan dit initiatief.
Wij hopen op een grote ouderbetrokkenheid en op veel
positieve reacties, zodat we de Keuze-cursus van start
kunnen laten gaan Daarnaast hopen wij op een mooi,
breed aanbod waaruit uw kind kan gaan kiezen.
Alvast onze hartelijke dank! Uiteraard laten wij weten of
onze pilot van start kan gaan en krijgt u van ons een
reactie als u zich aangemeld heeft.

------

Onze jarigen!

------

24 mei

Meie Frowijn groep 8B

27 mei

Rosa Bagchus groep 4B

27 mei

Pim Hofmeyer groep 5B

2 juni
Tim van Kempen groep 8B
Van harte gefeliciteerd allemaal!!!!

------

Schoolfotograaf
Op maandag 30 mei komt schoolfotograaf Verreijt om de
kinderen die afwezig waren op 17 maart te fotograferen.
Ook zal hij enkele kinderen opnieuw fotograferen die niet
goed op de foto stonden. Deze zijn bij ons al bekend.
Wij hopen op weer mooie foto’s van uw kind(eren)!

Wist u dat……
….u vanaf maandag 23 mei t/m maandag 30 mei tot 9.00
uur de kledingzakken van Bag2School weer kunt inleveren
in de buitenberging bij het lokaal van Joyce/Sylvia (gr 12)? (zie ook www.bag2school.com )
….u de kleding ook in andere stevige zakken mag
aanleveren?
….de kleding bruikbaar en in goede staat moet zijn?
….schoenen ook in de zak mogen, maar wel aan elkaar
gebonden moeten worden?
….wij u uiteraard weer laten weten wat de opbrengst is?
….de spaarrekening voor het schoolplein al flink oploopt
en wij langzaam richting de € 2500,00 gaan?
….de werkgroep ‘inrichting schoolplein’ in overleg met de
gemeente is en het plan steeds meer handen en voeten
krijgt?
….wij hopen dat binnen een aantal weken een volgende
stap gezet wordt?
….onze kinderraad KR8 ook meedenkt over de inrichting?
….zij de opdracht hebben gekregen om dit agendapunt te
bespreken in hun eigen groep?
….wij u uiteraard ook op de hoogte houden van deze
nieuwe ontwikkelingen?
….we erg trots zijn op ons geweldige meisjesvoetbalteam,
samengesteld uit de groepen 8?

….het team erg goed samen speelde en keepster Isabel
Rowan aardig wat ballen uit het doel wist te ‘duiken’?
….het team de finale heeft gehaald, een prachtig
resultaat, maar deze helaas verloren is bij het nemen van
de penalty's?
….zij super gevoetbald hebben en wij de coaches,
chauffeurs en supporters hartelijk willen bedanken?

SNUFFELCURSUS BLOKFLUIT
Wil je graag muziek maken?
Samen met anderen leuke liedjes leren spelen?
DAN ZIJN DEZE LESSEN IETS VOOR JOU!!!






... professor Andress van Mad Science weer spectaculaire
proefjes heeft gedaan tijdens de Promo-show, gisteren in
onze aula?
….de school gelukkig nog in goede staat is en op dezelfde
plek staat als voor de show?
….de kinderen met erg veel betrokkenheid en
enthousiasme hierop gereageerd hebben?
….kinderen zich weer kunnen inschrijven voor de
naschoolse activiteit rond wetenschap en techniek via
www.sjorssportief.nl,,‘Doe je mee’?
….de groepen 8 hard aan het studeren zijn op de musicals,
onder leiding van hun juffen en diverse ouders?
….de groepen 8 van 31 mei t/m 3 juni op kamp gaan en
staan te popelen?
….wij hen alvast heel veel plezier (en mooi weer)
toewensen in Elsendorp, op kampeerboerderij De
Kastanjes?
….wij op de studiedag van 17 mei met het team praktisch
gewerkt hebben aan de onderwerpen ICT en PBS?
….de studiedag van 15 juni een ‘Lijn 83-dag’ is, waarbij alle
personeelsleden van onze stichting Lijn 83 uitgenodigd
zijn?
….wij met elkaar aan de slag gaan met diverse ‘onderwijsworkshops’ met zeer interessante thema’s?
….wij hopen dat het ons weer zal verrijken?
….wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes voor u
hebben?

-----Belangrijk om te weten
24 mei uiterste inleverdatum formulier Keuze-cursus
30 mei: schoolfotograaf (zie artikel elders)
30 mei: Bag2School
3 juni: Tierelier Info
15 juni: studiedag Lijn 83, alle leerlingen zijn vrij.

5 LESSEN BLOKFLUIT/ ALGEMENE MUZIKALE
VORMING
MAANDAGMIDDAG OM 14.30U OF 15.30U.
MAANDAG 13, 20, 27 JUNI, 4 EN 11 JULI
KOSTEN: 25,- BIJ 5 LEERLINGEN PER GROEPJE,
INCLUSIEF LESMATERIAAL, EXCLUSIEF BLOKFLUIT.
De lessen duren een half uur.

Gegeven door een enthousiaste, gediplomeerde
muziekdocent, al bijna 10 jaar in Molenhoek.
Voor meer informatie mail naar: info@mtmuziekatelier.nl
of bel Mariëtte: 024-388 00 07.
Tot ziens in de lespraktijk van MTMuziekatelier!
Mariëtte Thijssen

------

DE WAARZEGGER EN ZIJN NOODLOT
Een perzisch sprookje, verteld door Annemarie
Eras op zondag 22 mei, om 15.30 uur, voor
kinderen van 5 tot 10 jaar

Inhoud:
Heel lang geleden leefde er in Isfahan (Perzië) een arme
man, Hemmat, met zijn vrouw en kinderen. Hij werkte
de hele dag heel hard. Toch hadden ze nauwelijks
genoeg om te eten. Op een goede dag zei zijn vrouw
Sadique: "Nu is het mooi geweest. Stop met werken. Je
wordt waarzegger. Koop een glazen bol en wat
dobbelstenen."
Dat deed Hemmat, alhoewel hij er niets van kon. Hij zat
nauwelijks met zijn glazen bol of een dienaar van de
Sultan kwam langs. "Kijk in je glazen bol. Mijn kameel is
weggerend met al het goud van de Sultan". Hemmat
schudde de dobbelstenen, keek in de glazen bol en zei:
"Koop wat erwten, rol die vooruit en loop daarna
rechtdoor. Daar zul je de kameel vinden." De dienaar
deed dat en jawel hoor, hij vond de kameel. Op een
goede dag was de sultan weer zijn schatten kwijt. Ten
einde raad liet hij de waarzegger komen.
Hoe het verhaal afliep? Dat hoor je op:
zondag 22 mei om 15.30 uur

Te land, ter zee en in de lucht
Zomer3daagse Mook 24, 25 en 26 augustus 2016
De laatste week voordat de school begint,
kun je weer meedoen met de zomer3daagse.
Voor deze 3 dagen zijn we op zoek naar avonturiers die
met ons de elementen van de natuur willen ervaren!
Het begint iedere dag om 10.00 en eindigt om 15.00 uur.
De kosten bedragen € 25,00 p.p. voor drie dagen.
Voorverkoop: de deelname kaarten zijn alleen
verkrijgbaar op
zaterdag 4 juni van 10.00 – 12.00 uur bij Pellus,
Julianastraat 3 in Mook.
De verkoop wordt bij 150 stuks stopgezet. Maximaal 4
kaarten per persoon.

in het LOP, Prinsenweg 3c, Molenhoek
voor kinderen tussen 5 en 10 jaar.
Van harte welkom!

------

Bij het kopen van een kaart dient het inschrijfformulier
volledig ingevuld meegenomen te worden!!!
Het inschrijfformulier wordt in de week van 1 juni aan de
kinderen uitgedeeld op school, maar is ook te vinden op
www.jeugdmook.nl
Telefonisch of via e-mail reserveren is niet mogelijk.

