
 

 

Nieuwsbrief 24-5-2022 

Beste ouders/verzorgers, 

De periode tot de zomervakantie wordt elke dag korter. Over 2 maanden is het al zomervakantie. Ik 

kan het me nog niet voorstellen, maar de temperaturen buiten geven het (af en toe) ook duidelijk 

aan. 

Op school bruist het van de activiteiten. In de grote zaal zingen en dansen de kinderen van groep 8. 

De eindmusical wordt met veel enthousiasme geoefend. Daar leren de kinderen veel van. Naast 

duidelijk verstaanbaar en rustig praten, teksten leren en onthouden en danspasjes oefenen, leren de 

kinderen ook presentatietechnieken. Voor het ene kind is dat appeltje-eitje, voor een ander kind kan 

dit een enorme overwinning op zichzelf zijn. Het allerbelangrijkste is echter dat iedereen plezier 

beleeft aan deze laatste fase van de basisschool, zodat elk kind De Bonte Mol met een grote glimlach 

op het gezicht verlaat.  

 

Ook in de andere groepen zijn volop activiteiten te bespeuren. Bij verschillende, wat vrijere, 

activiteiten zie ik dat de oorlog in Oekraïne op sommige kinderen (met name in de bovenbouw) veel 

indruk maakt. Dat verwerken de kinderen door o.a. flyers tegen de oorlog en tekeningen te maken. 

Ik zou graag willen dat we onze kinderen kunnen beschermen tegen dit soort informatie, maar dat 

kan niet. Ze pikken allerlei informatie op via internet, televisie of kranten. Ze ertegen beschermen 

kan helaas dus niet.  

Wij als volwassenen hebben de taak vragen te beantwoorden, informatie op kinderniveau te geven, 

kinderen enigszins gerust te stellen en kinderen die hier extra gevoelig voor zijn, goed in de gaten te 

houden. Ook hier is het ene kind het andere niet en ligt er een belangrijke taak voor leerkrachten en 

ouders samen.  

Tevredenheidsonderzoek 

U heeft vorige week een oproep gekregen om een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Deze 

onderzoeken worden eind mei op alle kindcentra van Blosse uitgevoerd. We hopen dat veel ouders 

dit tevredenheidsonderzoek voor De Bonte Mol invullen. 

Plannen 

De maanden mei en juni zijn maanden waarbij de medezeggenschapsraad op volle toeren draait. 

Vele plannen moeten via de mr om goedgekeurd te worden of gaan er ter informatie naartoe. 

Gelukkig werken we op De Bonte Mol op een prettige manier samen met de medezeggenschapsraad. 

Dat maakt dat de vergaderingen in een fijne sfeer verlopen en we alles met elkaar kunnen 

bespreken. Een goed voorbeeld van ouderparticipatie.  

Aanmelden kinderen schooljaar 2022-2023 

Kinderen kunnen voor dit schooljaar aangemeld worden. Als u ouders in uw omgeving kent met een 

jong kind, wilt u hen dan attenderen om het aan te melden? Bij voorbaat dank. 



Indeling groepen 2022-2023 

Er zit weinig verrassing in de indeling voor schooljaar 2022-2023. De klassenindeling is hetzelfde als 

dit schooljaar. 

 

Groep 1-2 

maandag Juf Astrid 

dinsdag Juf Astrid 

woensdag Juf Astrid                                      

donderdag Juf Femke                                     

vrijdag Juf Femke 

 

Groep 3-4 

maandag Juf Saskia 

dinsdag Juf Saskia 

woensdag Juf Saskia/ juf Daniëlle (om de week) 

donderdag Juf Daniëlle 

vrijdag Juf Daniëlle 

 

Groep 5-6 

maandag Juf Birgit 

dinsdag Juf Birgit 

woensdag Juf Hester  

donderdag Juf Hester 

vrijdag Juf Hester 

 

Groep 7-8 

maandag Juf Judith 

dinsdag Juf Judith 

woensdag Juf Judith 

donderdag Juf Judith 

vrijdag Juf Judith 

 

 


