
Weekbrief 1 juli 2021

Kijkje in de school
Schoolreis

Het was een fantastische dag! Alle ouders bedankt voor jullie hulp en

inzet. Met elkaar hebben we de kinderen een onvergetelijke dag

bezorgd.

Juf Karin
Zoals u misschien weet is juf Karin al een aantal weken afwezig i.v.m., wat gedacht werd, een hernia. Haar

rugpijn werd echter steeds ernstiger en uiteindelijk heeft ze verschillende onderzoeken ondergaan.

Helaas heeft juf Karin vorige week het bericht gekregen dat de kanker terug is. Zij zal daarom de komende

periode niet kunnen werken.

Formatie schooljaar 2021-2022
Hierbij de formatie zoals deze voor komend schooljaar voorlopig is opgesteld.

Vanuit de MR is bezwaar aangetekend op het formatieplaatje, omdat zij pleiten voor meer ondersteunend

personeel op De Molenwiek. Dit bezwaar ligt op dit moment bij o.a. het College van Bestuur.

In de formatie staat juf Bianca als nieuwe leerkracht naast juf Irma in groep 6. Juf Bianca is de leerkracht die

de afgelopen jaren als leerkracht van de Plusklas al werkzaam is geweest op De Molenwiek.

Vanuit de invalpool staat juf Hanneke als vervanger van juf Karin. Juf Karin blijft verbonden als leerkracht aan

De Molenwiek en zal dus worden vervangen door juf Hanneke. Juf Hanneke werkt op dit moment op een

andere school binnen de stichting.

Groep Leerkracht dagen van de week

Instroomgroep: Juf Esther maandag en dinsdag

Juf Angela woensdag, donderdag en vrijdag



Groep 1-2A: Juf Jacqueline maandag en dinsdag. Tijdens haar verlof wordt juf

Jacqueline vervangen door juf Jetta op maandag en

door juf Desiree op dinsdag.

Juf Jetta woensdag t/m vrijdag

Groep 1-2B: Juf Marga maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Juf Desiree donderdag

Groep 3 Juf Sandra maandag, dinsdag en om de woensdag

Juf Mirjam om de woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 4 Juf Carola maandag en dinsdag

Juf Rianne woensdag t/m vrijdag

Groep 5 Juf Daisy maandag t/m  woensdag

Juf Debby donderdag en vrijdag

Groep 6 Juf Irma maandag t/m donderdag

Juf Bianca vrijdag

Groep 7 Juf Eline maandag t/m vrijdag

Groep 8 Juf Inge maandag t/m woensdag

Juf Karin donderdag en vrijdag

Juf Hanneke donderdag en vrijdag.

Directeur Ilse Kaak maandag, dinsdag en donderdag

Conciërge Debby Jalving maandag t/m donderdag

IB-er Debby Bravenboer maandag en dinsdag

Onderwijs Ondersteunend Juf Lisa maandag t/m vrijdag

personeel Juf Debby J maandag t/m donderdag

Juf Mirjam om de woensdag in groep 1-2 en 3

Rooster schoolvakantie schooljaar 2021-2022 en studiedagen
Vakantierooster

Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie 27 december 2020 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022

Goede vrijdag en paasvakantie 15 t/m 18 april 2022

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaartsvakantie 26 en 27 mei 2022

Pinkstervakantie 6 juni 2022

Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022

Studiedagen:

26 november 2021 Studiedag Boeiend onderwijs

14 februari 2022 Studiedag analyseren opbrengsten

7 maart 2022 Studiedag Parnassys (Ochtend) en Boeiend onderwijs (middag)



23 juni 2022 Studiedag analyseren opbrengsten/ evalueren schooljaar

KNGF Geleidehonden
CBS De Molenwiek is al jaren een inzamelplek voor plastic ronde dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of

melkpakken. Gooi ze dus niet weg, maar lever ze in op De Molenwiek. Zo ontlasten we het milieu en steunen

we KNGF Geleidehonden!

Corona
Aangezien er regelmatig richtlijnen wijzigen, zullen deze de komende weken in de weekbrief staan. De

vetgedrukte richtlijnen zijn nieuw of aangepast t.o.v. eerder gecommuniceerde richtlijnen vanuit school.

Aan u als ouders/ verzorgers het dringende verzoek om zorgvuldig met de richtlijnen om te gaan, hoe

vervelend dat ook kan zijn. We hopen op deze manier het aantal besmettingen van kinderen, ouders en

collega’s tot een minimum te beperken.

Kinderen:

Kinderen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, snot in/uit neus

(kleur maakt niet uit), niezen, kuchen, incidenteel hoesten en/of keel plein) blijven

thuis. Een kind mag weer naar school als het minimaal 24 uur klachtenvrij is, met een

maximum van 7 dagen bij milde klachten en niet in contact is geweest met iemand die

positief is getest op Corona. Ouders kunnen kinderen met verkoudheidsklachten laten

testen, dit is niet verplicht. Uitgezonderd zijn kinderen die: af en toe hoesten; bekende

chronische luchtwegklachten hebben; bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of

benauwdheid.

Ouders:

Wanneer één van de ouders koorts heeft of benauwd is, moet de ouder getest worden en het hele gezin thuis

de testuitslag afwachten. De kinderen mogen dus niet naar school. Is de testuitslag negatief zijn de kinderen

weer van harte welkom. Is de testuitslag positief, moeten alle gezinsleden die geen klachten hebben

thuisblijven. Zodra de ouder die positief getest was, 24 uur klachtenvrij is, moeten de overige gezinsleden

(zonder klachten) aansluitend nog 10 dagen thuisblijven.

Wanneer één van de ouders hoest of verkouden is, maar geen last heeft van koorts of benauwdheid moet de

ouder zich laten testen en totdat de uitslag van de test bekend is, thuisblijven. De kinderen van deze ouder

mogen wel naar school, mits zij door de andere (klachtenvrije) ouder naar school worden gebracht of

zelfstandig naar school kunnen komen.

Wanneer één van de ouders positief is getest maar geen klachten heeft (dit kan gebeuren wanneer één van

de ouders in een beroepsgroep werkzaam is waar preventief testen noodzakelijk is), moeten alle gezinsleden

thuisblijven. Op het moment dat de positief geteste ouder 72 uur na het ontvangen van de positieve

testuitslag nog steeds geen klachten heeft, kan in overleg met de GGD besloten worden dat de quarantaine

wordt opgeheven.

Gezin:

Wanneer er iemand binnen het huishouden koorts heeft en/ of benauwd is, moeten alle gezinsleden thuis

blijven.



Instroomgroep (De Pauwenklas):

De kinderen van de instroomgroep mogen tot de deur van de klas gebracht worden. Een dringend verzoek

aan de ouders is om een mondkapje te dragen, zodra zij het schoolplein opgaan.

Traktaties:

De kinderen mogen alleen trakteren als de traktaties per stuk verpakt zijn vanuit de fabriek. Traktaties die

door de ouders/ verzorgers zijn gemaakt of verdeeld in bijv. leuke bakjes, mogen we helaas niet uitdelen.

Te laat?

Het kan gebeuren dat u iets te laat bent. Wilt u in dat geval uw kind tot de deur brengen en niet helemaal tot

de klas? Op het moment dat uw zoon/ dochter dat niet prettig vindt, kunt u altijd aanbellen.  Eén van de

juffen haalt uw zoon/ dochter dan op bij de deur en brengt hem/ haar naar de klas.

Agenda voor de komende periode:

7 t/m 9 juli Kamp Groep 8

14  juli Wenuurtje/ kennismakingsuurtje voor de groepen 1 t/m 7 bij de nieuwe leerkracht

16 juli start zomervakantie Alle kinderen zijn deze dag vrij


