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Sinterklaas 

Wat een leuk feest was dat, op 5 december, zelfs compleet met brandweer! We willen iedereen die 
hieraan heeft meegeholpen heel hartelijk bedanken! 

 

Buurtgezinnen 

Hieronder een berichtje van Buurtgezinnen: 

Opvoeden doen we samen! 

Ik ben Linda van der Burgh, sinds juni coördinator Buurtgezinnen in Molenlanden.  

In ieder gezin zit het weleens tegen en soms stapelen problemen zich op. Bijvoorbeeld door een 
echtscheiding, door ziekte van één van de ouders of door een kind dat extra zorg nodig heeft. Dat 
vraagt veel van ouders. Met tijdig een steuntje in de rug kan de last van ouders wat verlicht worden 
en kunnen de kinderen wat extra aandacht krijgen. Dat is de kern van Buurtgezinnen! 

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen 
gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en 
worden ouders ontlast. In de praktijk kan de steun variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig 
komt spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of af en toe in het weekend komt logeren. 

 

17 (!) januari 

Hoofdluiscontrole (week verzet) 

 

25 januari 

Voorleesontbijt 

 

6 februari 

Inschrijving nieuwe leerlingen 

Vergadering MR 

 

8 februari 

Open lessen 

Rapport 1 

 

 

Terugblik kerstfeest 

In de week voor de vakantie hebben we samen met de 

kinderen het kerstfeest gevierd. Op woensdagmorgen samen 

met de kleuters en hun ouders, en ’s avonds met de kinderen 

van groep 3 tot en met 8. 

Fijn dat er ’s avonds zo veel ouders gekomen zijn om na 

afloop wat met elkaar te drinken! We kijken terug op mooie 

vieringen. De oudercommissie willen we heel hartelijk 

bedanken voor het werk dat ze weer hebben gedaan; heel 

fijn! 

Namens het team gezegende Kerstdagen en een heel goed 

2023. 

Op maandag 9 januari hopen we alle kinderen weer in 

gezondheid te begroeten. 

 



Zijn jullie een gezin dat een steuntje in de rug zou kunnen gebruiken of juist zou willen bieden? Wil je 
meer informatie over wat het allemaal inhoudt en hoe het werkt? 

Wanneer je een vraag hebt of juist steun kunt bieden, neem gerust contact met me op. 

Groetjes Linda (inda@buurtgezinnen.nl) 

 

LIO meester Jaap 

Meester Jaap heeft zijn LIO-stage afgerond; na de kerstvakantie zal hij drie dagen blijven werken in 
groep 5/6 (woensdag, donderdag en vrijdag). Op maandag en dinsdag zal juf Petra voor de groep 
staan. Meester Jaap hoopt in de komende weken zijn studie af te ronden; we wensen hem daarbij veel 
succes!  

 

Nieuwe collega 

Juf Naomi loopt al een tijdje als stagiaire mee op onze school. Eind januari hoopt zij haar studie voor 
onderwijsassistente af te ronden. We zijn erg blij dat zij daarna voor vijf ochtenden per week bij ons 
wil blijven werken; we heten haar nogmaals van harte welkom!  

 

Groep 1/2 en 3/4 

Vanaf maandag 30 januari zullen de groepen 3 en 4 verdergaan als één groep, met juf Brigitte en juf 
Janine als leerkrachten. Juf Diana blijft als onderwijsassistente bij deze groep betrokken, en ook juf 
Naomi zal veel bij deze groep ingezet worden. Daarnaast zal meester Jaap op de dinsdagen in deze 
groep aanwezig zijn. 

 De kleutergroep wordt gesplitst in een groep 0/1 (juf Marianne en juf Esther) en een groep 2 (juf Eva, 
juf Ellen en juf Marianne).  

 

Kerstbomen 

In de bijlage vindt u een bericht van Waardlanden over een inzamelingsactie van kerstbomen. 
Kinderen kunnen €0,50 verdienen voor elke boom die ze inleveren. 

 

Damfinales 

Op woensdag 18 januari wordt de finale voor de welpen (groep 5/6) gehouden, en op 25 januari zijn 
de pupillen (groep 7/8) aan de beurt. Er zijn geen voorrondes, dus alle kinderen die meedoen gaan 
direct naar de finale, die zal plaatsvinden in de Multistee. De ouders van de betrokken kinderen krijgen 
na de vakantie verdere informatie. We wensen de welpen en pupillen alvast heel veel succes! 

 

MR 

Een berichtje van de MR: 

 

Beste mede-ouders, 

Op 30 januari a.s. komt de MR voor de tweede keer dit schooljaar bij elkaar. Omdat wij graag alle 
ouders van de Fakkel willen vertegenwoordigen, willen we jullie graag vragen om jullie input en/of 

mailto:linda@buurtgezinnen.nl


vragen naar ons te mailen. Wanneer wij onderwerpen van jullie mogen ontvangen, zullen we deze 
zeker bespreken in de vergadering en aan je terugkoppelen. 

Mocht je jouw onderwerpen aan ons willen sturen, dan kan dat naar mr@fakkel-goudriaan.nl. 

Groet, Marleen Pellikaan en Dagmar Zoetelief 

 

 

Workshop MC-Forte 

Op maandag 6 en 13 maart wordt er op onze school een workshop papier maken gegeven. Dit vindt 
plaats na schooltijd (15:15-16:15) en is bestemd voor kinderen uit groep 3 t/m 8. Deelname is gratis, 
maar kinderen moeten zich hiervoor wel opgeven. Er is een maximum van tien kinderen. 

Aanmelden via www.samenactiefinmolenlanden.nl. 

 

Leesnieuws 
  
Voor de Kerstvakantie zijn de prijzen voor de biebjury weer verloot. Tijn, Noah en Daniël ontvingen 
een boekenbon voor hun deelname.  
  
Groep 7/8 heeft van de prentenboeken die zij op woensdag voorlezen bij de kleuters een filmpje 
gemaakt. Deze filmpjes staan op youtube. Met de QR-code achter op het prentenboek is het filmpje 
op te zoeken.  
  
Van 25 januari t/m 4 februari zijn er weer de nationale voorleesdagen. We besteden weer extra 
aandacht aan voorlezen en trappen af met een gezellige activiteit. Wat dat precies gaat worden zult 
u aan het einde van deze maand zien.  
  

  
Boeken tip van Eve : Nergens meer veilig  
“Je moet dit boek lezen, omdat het een spannend boek is als je van 
oorlogsboeken houdt. Het is niet echt gebeurd, maar er staan wel dingen 
in het verhaal die wel echt gebeurd zijn.”  

 

 

 

  
  

Boekentip van Thomas : Stamppot met kogels  
“Het is een spannend boek en het is een waargebeurd verhaal over de 

Tweede wereldoorlog, met informatie die ik nog niet wist”  
  

  
 

Boekentip van Mats  
“Spekkie en Sproetboeken zijn soms spannend en vooral leuk. Als je er 1 

gelezen hebt wil je er vast nog meer  lezen.”  
  

http://www.samenactiefinmolenlanden.nl/


  
Boekentip van Juno :  

“Boeken van Julius Zebra zijn heel grappig. In elk boek komt hij in een 
andere  

tijd terecht. Bij de Romeinen, de Grieken, de Egyptenaren en de Britten.”  
  

  
 

 

Boeken tip van Andreas : De kleine kapitein  
“De kleine kapitein is mijn lievelingsboek. Ze gaan op reis met een schip en maken   

van alles mee. Het is heel grappig, maar soms ook heel spannend ! ”  
  
  
  
  

 

 

 


