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Vanuit het MT 

Morgen start de zomervakantie en kunnen we 

allemaal genieten van een lange periode van 

rust. Vanaf 12.00 uur zijn de kinderen vrij. 

Even geen drukke agenda’s meer en niet iede-

re ochtend vroeg haasten om op tijd op school 

te zijn.  

Afwezigheid van juf Margareth 

Juf Margareth de Graaf, leerkracht van unit 2c 

is sinds enige maanden afwezig i.v.m. ernstige 

lichamelijke klachten. Ze herstelt op dit mo-

ment thuis van twee ziekenhuisopname en 

voelt zich naar omstandigheden goed.  

Ze bedankt collega’s, leerlingen en ouders 

voor alle lieve kaartjes, mailtjes en  bloemen 

die zij heeft ontvangen in de laatste maanden 

en laat weten dat dit haar erg goed heeft ge-

daan. Op dit moment is niet te zeggen wan-

neer juf Margareth het volgende schooljaar 

terug komt om haar werkzaamheden te hervat-

ten.  

Ondersteuning in de units: 

Dit afgelopen schooljaar waren in unit 2 en 3 

op enkele dagen van de week twee onderwijs-

assistenten aanwezig ter ondersteuning in de-

ze units. Dit geeft extra handen in de units zo-

dat we nog meer kinderen kunnen begeleiden, 

waar dit nodig is. We zijn erg blij dat we dit in 

het komende schooljaar kunnen uitbreiden. In 

unit 2 en 3 zal dan ook dagelijks een onderwijs-

assistent aanwezig zijn. Naast juf Danielle en  

juf Dianne worden nog twee andere onderwijs-

assistenten geworven ter aanvulling van deze 

formatie. N.B. Juf Danielle wordt tot de herfst-

vakantie vervangen i.v.m. haar zwanger-

schapsverlof. 

De kwaliteit van het onderwijs in unit 4 wordt 

gewaarborgd door, naast de drie ervaren leer-

krachten, een vierde leerkracht voor 4,5 dagen 

per week aan te stellen ter ondersteuning in 

deze unit. Op die manier kunnen we ieder kind 
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de nodige aandacht geven tijdens de diverse lessen en werkmomenten op de leer-

pleinen. 

Terugblik ouderavond 11 juli jl.  

We kijken terug op een geslaagde ouderavond van afgelopen dinsdagavond. De 

avond werd goed bezocht door ruim 100 ouders. Belangrijk onderwerp van de avond 

was het delen van de resultaten van de toetsen van de afgelopen jaren. Deze werden 

in beeld gebracht in trends waardoor inzichtelijk werd hoe de school zich, door de 

afgelopen jaren heen, ontwikkelt t.a.v. de resultaten.  

We hebben gedeeld dat we ontzettend trots zijn op de ontwikkeling van onze leer-

lingen. De intern begeleiders Mariet en Nicole gaven vervolgens kernachtig inzicht in 

de analyse van de toetsen en de vervolgacties die zijn uitgezet. In het tweede deel 

van de avond was er keuze uit 7 thematafels waar ouders geïnformeerd werden over 

onderwerpen zoals Jeelo, de nieuwe communicatieapp voor school en ouders, wer-

ken met tablets, rekenen en taal/lezen. 

Nadien spraken veel ouders hun complimenten uit over de sfeer van de avond, de 

transparante informatie en de positieve ontwikkelingen van de school.  
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Op vrijdag 7 juli hebben de kinderen 
van Unit 2 een heerlijke ochtend gehad 
bij het Kwekkeltje.  

De juffen en meesters vierden hun ver-
jaardag! De kinderen en leerkrachten 
hebben genoten.  

Ook van de frietjes op school en de mu-
sical van groep 8! 
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Professorenlied  
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Afscheid groep 8  
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Afscheid juf Lia  
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Wat een geweldige dag had-

den de kinderen van unit 2A; 

Ze hebben genoten van een 

poppenvoorstelling en een 

heerlijke high tea samen met 

hun juf en haar familie.  



7 juli: Erin 4B 

8 juli: Terry 2C / Guus 4A 

11 juli: Pim 4A / Jaap 4C 

12 juli: Lieve 2B / Daan 4B 

13 juli: Tessa 2B / Luc 4B  

14 juli: Féline 1A  

 

 

Wij wensen alle kinderen die in de vakantie jarig zijn een hele fijne verjaardag !  
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Verjaardagen 

De Oudervereniging zoekt nog unitouders voor de rood gemarkeerde units. 

U kunt zich aanmelden via ov_molenven@hotmail.nl  

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en we 

zien jullie graag op 28 augustus om 8.30 uur 

weer op school !  
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