Tierelier info
Molenhoek – 11 april 2013

Speelplaats
Hoera! De speelplaats wordt steeds groter en de ruimte
waar kinderen kunnen spelen neemt toe. De hekken zijn
geplaatst en de aanplanting eveneens. U begrijpt dat wij
als team er erg blij mee zijn. Voor de veiligheid van
kinderen vragen wij uw medewerking: de kinderen die
met de fiets komen, gaan via de Singel naar de
fietsenrekken en verlaten ook via die kant de school. De
kinderen die te voet zijn, doen dit via de Esdoornlaan.
Heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.
----Interne contactpersonen
Afgelopen maandag zijn de interne contactpersonen,
Lieneke Roberts (moeder van Jules en Hannah ten
Hoonte) en Astrid Leenhouwers (leerkracht groep 3), in
de groepen 3 tot en met 8 geweest om zich voor te
stellen en te bespreken wanneer de interne
contactpersonen benaderd kunnen worden.
Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen bij de interne
contactpersonen terecht met hun klachten en/of
problemen als de gewone procedure is vastgelopen
(gesprek met leerkracht, schoolleiding en/of bevoegd
gezag). De interne contactpersoon verwijst mensen naar
instanties of personen (b.v. externe vertrouwenspersoon
van de stichting) waar zij terecht kunnen met hun
klacht/probleem.
Er staat een brievenbus van de interne contactpersonen
bij de groene muur bij de grote trap, tegenover de
toiletten van de groep van David. Ouders en kinderen die
een gesprek willen kunnen dat middels een briefje
aangeven (vergeet niet de afzender en eventueel de klas
te vermelden). Persoonlijk aanspreken of telefonisch
contact opnemen kan natuurlijk ook.

Nieuws van de ouderraad
Woensdag 17 april om 20:00 uur zal er een inloopavond
zijn. Hier kunnen geïnteresseerden de begroting en
jaarcijfers van de ouderraad inzien. Ook kan men vragen
stellen over het reilen en zeilen van de ouderraad. De
inloopavond vindt plaats op school, in de koffieruimte.
Schoolfotograaf
Op maandag 22 april zal de schoolfotograaf weer op
school komen. Er worden dit jaar opnieuw klassenfoto's,
individuele foto's en gezinsfoto's gemaakt. Dus trek uw
kind(eren) op 22 april de leukste kleding aan!
-----Zin om iets moois te maken?
Kom dan in de meivakantie en maak je eigen kunstwerk
van behang en verf.
Voor wie: Kinderen van 6 t/m 12 jr
Wanneer: 6 mei van 14.00 tot 16.00 uur
Waar: Atelier Sjak Molenhoek
Kosten 17,50 euro
Meer info en inschrijven
via www.mooiedingenenzo.nl
of www.ateliersjak.nl
Telefoon 06-38659115 (Patricia Heijmen, Mooie dingen
enzo) 06-45367113 (Jacqueline Engels, Atelier Sjak)

-----

----Zomer 3-Daagse

Middenbouwviering
Komende maandagmiddag , 15 april, verzorgen groep 3
van Tiny en groep 4 van Sandra de middenbouwviering.
De ouders, opa's en oma's van de kinderen uit deze twee
groepen zijn van harte uitgenodigd om maar de
voorstelling te komen kijken. De bouwviering begint om
14.30 uur.
-----

Op 7, 8 en 9 augustus wordt in Mook weer de jaarlijkse
Zomer 3-Daagse georganiseerd. Deze is bestemd voor
kinderen van groep 1 t/m 8 van de Grote Lier, de
Adalbertschool en de Staaij. Er worden dagelijks tal van
leuke activiteiten gedaan van 10.00 tot 15.00.
Tijdens deze 3 dagen worden de kinderen ingedeeld in
groepen gerangschikt naar leeftijd, welke begeleid
worden door jongeren. Tijdens de activiteiten wordt een
aantal ouders ingeschakeld om de diverse posten te
bemannen en de activiteiten te begeleiden.

Maar, je zult begrijpen dat we hiervoor veel vrijwilligers
nodig hebben. Voorgaande jaren hebben we veel
kinderen moeten teleurstellen omdat het maximum
aantal deelnemers al heel snel bereikt was. Om meer
kinderen te kunnen plaatsen hebben we dus meer
vrijwilligers nodig.
We zijn op zoek naar jongeren vanaf 15 jaar voor het
begeleiden van groepjes (als je samen met een vriend of
vriendin wilt is dat ook nog eens extra gezellig) en naar
ouders die de activiteiten willen begeleiden.
Mocht je interesse hebben of meer informatie willen
hebben, neem dan contact op met Marieke Broens 0243735825 / marieke@mbedit.nl, het liefst voor 26 april.

Wijziging datum rooster
12 april staat in de adressengids foutief vermeld als
studiedag, dit is echter een vrije vrijdag voor groep 1
t/m 4.
20 juni daarentegen is er een studiemiddag.

------

Picardie 24 6591 JE Gennep
T: 088 1191 545
E: info@cjggennepmookenmiddelaar.nl

Het CJG organiseert, op initiatief van het Netwerk Jeugd
Mook en Middelaar de thema-avond :
PUBER-IN-ZICHT
Vanaf het moment dat kinderen de overstap maken naar
de middelbare school verandert er veel en is de eerdere
zekerheid niet meer vanzelfsprekend. Voor de kinderen
is het belangrijk dat ze hier goed op worden voorbereid.
En wat betekent dit voor u als ouder???
Het belooft een avond vol herkenning en interessante
informatie te worden over de omgang met pubers.
De avond is toegankelijk voor alle ouders van leerlingen
van groep 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente
Mook en Middelaar.
Data: 16 mei in Molenhoek en 5 juni in Mook.
Meer informatie volgt nog en vind u tevens op
www.cjggennepmookenmiddelaar.nl of bel het Centrum
voor Jeugd en Gezin: 088-1191545.

Interessant om te weten
12-04 vrije vrijdag groep 1 t/m 4
22-04 Schoolfotograaf
26-04 Tierelier Info
16-05 thema avond Puber in zicht
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