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Vanuit het MT 

In dit Wiekendje informeren we graag over een 

aantal  gebeurtenissen en bijzonderheden van-

uit de school. 

Staking op donderdag 5 oktober a.s. 

Zoals u wellicht al hebt vernomen vanuit de 

landelijke media, is er op donderdag 5 oktober 

a.s. een landelijke staking van het onderwijs. 

Alle scholen van stichting Leijestroom, waaron-

der Het Molenven, zullen deelnemen aan deze 

staking en zijn dan ook op die dag gesloten. Er 

is geen opvang vanuit school. In de komende 

dagen ontvangt u een brief van het bestuur 

waarin alle belangrijke details over de staking 

te vinden zijn. We rekenen op uw begrip.  
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Hallo allemaal, 

 

Velen hebben mij al gezien maar ook hier wil ik mezelf graag even voorstellen. Mijn 

naam is Daniëlle Pasalbessy, ik ben 25 jaar oud en ik woon in Son en Breugel. Sinds 

6 september mag ik meedraaien in unit 3 als onderwijsassistent. Dit betekent dat ik 

de leerkrachten ondersteun en extra begeleiding biedt aan de kinderen. Daarnaast 

studeer ik aan de pabo van Fontys Hogescholen Tilburg dus ik ben de hele week be-

zig met het onderwijs (wat een geluk!). Je komt mij iedere week tegen op woensdag, 

donderdag en op vrijdagochtend. Tot ziens! 

Groetjes, Daniëlle.  

Even voorstellen 
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Spaart u mee voor de schoolbieb?  

Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt Gruwelijk eng! 

Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je school-

bieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het 

leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden 

met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er mee-

doen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!  

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

• U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale 

Bruna winkel en levert de kassabon in op school.  

• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op school. Wij leveren de kassa-

bonnen in bij een Bruna winkel.  

• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt 

een waardebon.  

• De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag 

nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we sa-

men! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.  

bruna.nl/schoolbieb.


Uit Unit 1  
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Wij heten Barteld in 

unit 1C van harte wel-

kom !  

Wij wensen hem een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 
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Voorlezen geeft je kind een voorsprong 

Voorlezen, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen én niet lang genoeg mee 

doorgaan! Voor baby’s, peuters, kleuters en zelfs oudere kinderen is voorlezen be-

langrijk voor de (taal)ontwikkeling. De bibliotheek organiseert wekelijks gratis voor-

leesactiviteiten voor baby’s, peuters en kleuters. Wil je zelf voorlezen, maar weet je 

niet goed welk boek bij jouw kind past? Vraag het onze experts in de jeugdBiEB! Wist 

je dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bieb? 

 

Op www.bibliotheek.nl/fantasierijk vind je vanaf 28 augustus wekelijks blogs met tips 

& trucs rond voorlezen. Ontdek bijvoorbeeld hoe voorleesboeken kunnen helpen bij 

het beantwoorden van lastige vragen. Meer weten? Loop eens binnen bij de een van 

onze vestigingen of kijk voor de alle voorleesactiviteiten op 

www.bibliotheekdenbosch.nl/voorlezen. Tot gauw in de bibliotheek! 

http://www.bibliotheek.nl/fantasierijk
http://www.bibliotheekdenbosch.nl/voorlezen

