
Weekbrief 15 juli 2021

Kijkje in de school
Vandaag was de laatste schooldag van schooljaar 2020-2021.

De OR heeft de kinderen verrast met super leuke stormbanen waar alle

groepen, om de beurt, zich heerlijk hebben vermaakt! Het was een feestje

om naar te kijken.

Formatie schooljaar 2021-2022
Interim Directie

Volgend schooljaar start De Molenwiek met een interim directie bestaande uit twee directeuren die al langer

werkzaam zijn bij CSG De Waard. Het betreft Mariëtte Smit. Zij zal 2 dagen per week op De Molenwiek

aanwezig zijn en Marco de Jong. Hij zal 1 tot 1,5 dagen per week aanwezig zijn.

De tijdelijke aanstelling van Marco en Mariëtte is met goedkeuring van de MR.

Lijst met materialen
Bij de start van het schooljaar hebben de kinderen de onderstaande materialen nodig. Een deel verzorgt

school en een deel moet vanuit huis worden meegenomen.

Groep 1-2

Luizenzak met naam erop

Een rugzak voor eten en drinken

gymschoenen met naam erop (blijven op school)

Groep 3

Luizenzak met naam erop

Een stevige tas/ rugzak

Gymkleding en schoenen (gaan steeds retour naar huis)

verfschort of oud overhemd



Groep 4

Luizenzak

1 etui

Gymkleding en schoenen

Zwemkleding

Groep 5

Luizenzak

1 etui

schaar

Gymkleding en schoenen

Zwemkleding en handdoek

Groep 6

Luizenzak

Een rollerpen die goed in de hand ligt voor dagelijks schrijfwerk (geen dunne stabilo pen)

1 etui

schaar

liniaal

gymkleding en schoenen

basisset kleurpotloden (primaire kleuren) voor in je etui

Groep 7

Luizenzak

Een rollerpen die goed in de hand ligt voor dagelijks schrijfwerk (geen dunne stabilo pen)

1 etui

schaar

liniaal

gymkleding en schoenen

deodorant  voor na de gym (een roller)

basisset kleurpotloden (primaire kleuren) voor in je etui

Groep 8

Agenda

Luizenzak

Een rollerpen die goed in de hand ligt voor dagelijks schrijfwerk (geen dunne stabilo pen)

1 etui

schaar

liniaal

gymkleding en schoenen

deodorant  voor na de gym (een roller)

basisset kleurpotloden (primaire kleuren) voor in je etui

Van school krijgen de kinderen:

kleurpotloden per groepje

grijs tekenpotlood



standaard vulling voor de Rolf rollerpen

een gum

een kladblok/ kladpapier

scharen per groepje

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.

Agenda voor de komende periode:

16 juli Start zomervakantie Alle kinderen zijn deze dag vrij

30 augustus Eerste schooldag.


