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Muzieklessen juf Irmgard 
Na de herfstvakantie zouden de muzieklessen van juf Irmgard weer beginnen, 
maar juf Irmgard komt voorlopig niet in verband met corona. Zij ziet het niet 
zitten om in deze tijden aan verschillende groepen muziekles te geven. Er 
wordt gezocht naar een alternatief.  

 
 
Start filosofielessen 
De filosofielessen van juf Fabien starten donderdag 22 oktober met een kennismakingsles. De 
geselecteerde leerlingen uit groep 5 t/m 8 mogen deelnemen aan deze les. Na afloop kunnen de 
leerlingen aangeven of zij aan de filosofielessen willen deelnemen of niet.  
De leerlingen krijgen vandaag een brief mee naar huis.  
 
 

De groepsfoto’s zijn klaar 
Onlangs is er een groepsfoto van uw kind gemaakt.  
Vanaf dit schooljaar kunnen de foto’s online besteld worden. De 
kinderen hebben vandaag een brief meegekregen met daarin informatie 
hoe u de foto’s digitaal kunt bestellen en betalen.  
Denkt u eraan om binnen 3 weken de foto’s digitaal te bestellen. U 
betaald dan geen portokosten. Als u de foto’s na deze 3 weken besteld, 
zal de bestelling rechtstreeks verstuurd worden naar uw huisadres. U 
moet dan wel portokosten betalen.  
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Basispoort thuisgebruik groep 3 t/m 8 
Wilt u checken of de koppeling voor basispoort voor thuisgebruik werkt? Mochten we toch weer in 
een lock down komen en ook de basisscholen gaan dicht, dan is het fijn wanneer de koppeling werkt. 
Als er problemen zijn bij het aanmelden dan kunt u de eigen leerkracht een mail sturen.  
Via het volgende adres kunt u inloggen: https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker 
 

Voortgezet onderwijsavond Molenberg 
Normaal gesproken wordt er een avond georganiseerd in de Molenberg over het voortgezet 
onderwijs. Dat kan nu helaas niet doorgaan. In plaats daarvan wordt er een folder gemaakt die alle 
leerlingen van groep 8 krijgen met daarin alle informatie over het voortgezet onderwijs.  
 

Ouderbijdrage en fluorgeld 
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar. 
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v. Vrienden van het Openbaar 
Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage/fluor naam kind en groep. 
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.  
 
 
 

 


