
Weekbrief 8 juli 2021

Kijkje in de school
Op dit moment worden de laatste toetsen afgenomen,

worden kasten opgeruimd en schoongemaakt, werken de

kinderen aan de laatste doelen die zij nog willen behalen en

is groep 8 op kamp.

Groeten vanuit Het Reigersnest!

Het is hier fantastisch!!!!

Formatie schooljaar 2021-2022
Groep 8

Er is een kleine aanpassing in de formatie.

Juf Hanneke, die in de vervanging van juf Karin stond, heeft een plekje gekregen op haar huidige school.

Gelukkig hebben we een vaste invaller binnen CSG De Waard gevonden, die enthousiast is over De

Molenwiek en volgend schooljaar graag bij ons wil komen werken. Haar naam is Chiela Karelse. Ze heeft 20

jaar ervaring in vooral de bovenbouw, werkt al een aantal jaar voor CSG De Waard en is heel enthousiast over

de wijze waarop we op De Molenwiek ons onderwijs vorm en inhoud geven.

Dit betekent dat juf Inge en juf Chiela volgend schooljaar samen starten voor groep 8.

Directeur

Helaas moet ik met u delen dat ik besloten heb om De Molenwiek te verlaten. Dit is voor mij een zeer

moeilijke beslissing geweest. Ik heb deze beslissing genomen, omdat ik niet achter het door het bestuur

gevoerde beleid kan en wil staan. Ik kijk met enthousiasme en warmte terug op het contact met uw kinderen

en mijn collega’s en ik wil u danken voor het in mij gestelde vertrouwen. Voor zover mij bekend is er nog geen

opvolger voor mij benoemd. Voor vragen over mijn opvolging wil ik u graag verwijzen naar dhr. John

Nootenboom, voorzitter van de Raad van Toezicht van CSG De Waard. (bestuur@csgdewaard.nl)

Vriendelijke groet,

Ilse Kaak

mailto:bestuur@csgdewaard.nl


Parnassys
De laatste Cito-toetsen zijn afgerond. Vanaf morgenmiddag zijn de resultaten die uw kind(eren) hebben

behaald voor ouders weer te zien in Parnassys.

Schooltijden vanaf het nieuwe schooljaar
Als de maatregelen en richtlijnen tijdens de zomermaanden vanuit o.a. De PO-raad niet worden aangepast,

mogen de kinderen volgend jaar weer op ‘de gewone tijden’ naar school.

Dit betekent dat we volgend schooljaar van 8.20-8.30 de kinderen ontvangen, zodat we om 8.30 uur met

onze lessen kunne starten.

Anders dan voorheen, blijven we wel voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 de ingang aan het Van der

Stratenplein gebruiken.

Een korte terugblik op een bijzonder schooljaar

● Een jaar... waar we vol energie met elkaar aan zijn begonnen.

● Een jaar... waarin we met z’n allen hoopten dat het virus zich gedeisd zou houden, maar er helaas

toch een tweede lockdown op de loer lag.

● Een jaar... waarin we een geslaagd Sinterklaasfeest hebben gehad en er prachtige surprises gemaakt

zijn.

● Een jaar... waarin we een week voor de kerstvakantie te horen kregen dat de deuren van de school

zich opnieuw moesten sluiten.

● Een jaar... waarin we met fantastische hulp van de OR toch nog Koningsspelen hadden.

● Een jaar... waarin het onderwijs op afstand nog beter ging dan tijdens de eerste lockdown. De

kinderen deden betrokken mee tijdens de belafspraken en de online- instructiemomenten en ook de

leerkrachten waren een stuk vaardiger met Classroom.

● Een jaar... waarin we gelukkig een week voor de voorjaarsvakantie weer naar school mochten. We

konden niet wachten om alle kinderen weer te mogen verwelkomen en ook de kinderen vonden het

ontzettend fijn weer op school te zijn en hun klasgenootjes en leerkracht te zien.

● Een jaar… waarin het eerste rapport vanuit de ramen op school werd uitgedeeld

● Een jaar... waarin er in de eerste schoolweek na de lockdown gelijk een pak sneeuw viel en we

heerlijk met elkaar buiten konden spelen

● Een jaar... waar wij u als ouder ontzettend voor willen bedanken.

Voor uw inzet en uw betrokkenheid. Zonder uw hulp hadden wij o.a. het thuisonderwijs niet kunnen

laten slagen.

● En als klap op de vuurpijl....

● Een jaar… waarin we extra trots zijn op uw kind(eren) en onze leerlingen. Wat hebben ze ontzettend

hard gewerkt en wat een flexibiliteit en veerkracht hebben zij laten zien. Geweldig!

Namens het team van De Molenwiek!

Agenda voor de komende periode:

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

30 augustus Eerste schooldag.


