
Nieuwsbrief 17 juni 2022 

Beste ouders/verzorgers, 

Onze schoolverlaters 

Zomaar een gesprekje bij de kraan in de keuken van onze school. Ik wacht op het pruttelende 

koffiezetapparaat als kinderen van groep 8 langskomen om hun handen te wassen.  

“Meester René, dit is de leukste tijd van mijn schooltijd op De Bonte Mol” zegt een achtstegroeper. 

En even later, tijdens het wachten op een volgend kopje koffie dat ik voor juf Marchien maak, 

vertrouwt een ander kind uit groep 8 me toe: “Het is deze periode zó leuk op school. Het oefenen 

van de musical en het beschilderen van het decor is hartstikke leuk”.  

Twee tevreden kinderen die over een paar maanden een volgende stap in hun leven maken. 

Kinderen die van onze kleine dorpsschool ‘verhuizen’ naar een grotere school voor voortgezet 

onderwijs. Voor de een spannend, voor een ander kan het niet snel genoeg september zijn.  

Juf Judith begeleidt de kinderen in deze overgang. De voorbereidingen op de eindmusical spelen 

daarbij een belangrijke rol.  

Wat een verschil met mijn afscheid van de lagere school in 1971. Van musicals hadden wij nog nooit 

gehoord, schoolkampen werden niet georganiseerd. Ons hoogtepunt was eens in de maand een 

vrijdagmiddagprogramma op school. We mochten zingen, toneel spelen of onze goocheltrucs laten 

zien. En om de week was er een uur gepland waarin de jongens werden voorbereid op het ‘echte 

leven’ middels handenarbeid, terwijl de meisjes met textiele werkvormen werden beziggehouden. Ik 

weet nu nog hoe ik van die middagen genoot. 

In 2022 is het onderwijs flink veranderd. Niet alles is verbeterd, maar als ik die kinderen van groep 8 

hoor praten over hun jaren op De Bonte Mol, dan kan ik daar met tevredenheid naar luisteren.  

Privacy 

Privacy is belangrijk. Daar zijn we het over eens. Toch gaan alle maatregelen die we op school 

moeten nakomen inmiddels erg ver. Het zorgt ook regelmatig voor ingewikkelde situaties. Ouders 

mogen bijvoorbeeld per medium aangeven of een foto van hun kind gepubliceerd mag worden. Dat 

lijkt eenvoudig, maar dit betekent dat een leerkracht bij elke foto moet gaan bepalen welk kind wel -

herkenbaar- op een foto mag staan en welk kind niet. En dat kan voor een foto op onze website weer 

anders zijn dan bij een foto voor een nieuwsbrief of een foto bij de schoolfotograaf. 

De ouders van 21 kinderen hebben nog niet gereageerd op onze oproep om toestemming / geen 

toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s.  

Dit betekent dat deze kinderen NIET door de schoolfotograaf op een individuele foto of groepsfoto 

gezet gaan worden. Uw kind wordt dus niet op een individuele foto gezet en uw kind ontbreekt op 

de klassenfoto.   

Als u deze foto’s wel wilt, dan verzoeken wij u om dit z.s.m. via Kwieb aan te passen. U moet dit zelf 

doen, het gaat om de privacy van uw kind. Zónder uw toestemming worden kinderen niet op de 

(school)foto gezet. De keuze is aan u. De schoolfotograaf komt ook niet meer terug als u later toch 

besluit dat uw kind alsnog op een schoolfoto mag. 

Studiedagen vrijdag 24 en maandag 27 juni 

De kinderen hebben een lekker lang weekend. Wellicht kunt u daar gebruik van maken om er een 

dagje op uit te trekken. Het hele team van De Bonte Mol is deze dagen op school. Wij houden ons 

o.a. bezig met het analyseren van onze onderwijsresultaten, leerdoelen, kinderen die ‘meer’ 

aankunnen en lezen met de bibliotheek.  

Doordraaimoment 

Op dinsdag 5 juli maken de kinderen kennis met hun nieuwe klasgenoten van schooljaar 2022-2023. 



Voor sommige kinderen betekent dit ook dat ze een nieuwe juf en een nieuw lokaal krijgen.  

Alle kinderen starten om 8.30 gewoon in hun eigen klas. Rond 9.00 uur gaan alle kinderen naar hun 

nieuwe groep. We willen graag dat alle kinderen voor de zomervakantie al kennis hebben gemaakt 

met hun (soms) nieuwe juf en met de nieuwe kinderen.  

We wensen alle kinderen een fijne ochtend. 

Modderkeuken 

We willen graag een modderkeuken voor buiten op ons plein. De kinderen spelen vaak in onze mooie 

zandbak, maar spelen met zand én water is vaak nog leuker! Voor het maken van een modderkeuken 

zoeken we een paar enthousiaste ouders die het leuk vinden om dit voor ons te maken. Dat mag ’s 

avonds, maar ook onder lestijd. Welke moeder of vader, opa of oma heeft zin om zo’n 

modderkeuken te maken? 

 

Fijn weekend, 

René Venneker 


