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Welkom op 

De Molenwiek 
Een goede start op onze school 
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Beste ouders en/of verzorgers,

Fijn dat uw kind bij ons op school komt!

Starten op de basisschool kan best spannend zijn. Het is even wennen, er zijn veel nieuwe 
indrukken en er zijn belangrijke dingen om rekening mee te houden. De leerkrachten zijn er 
voor u en uw kind.

In het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken met de ouders en is er een 
informatieavond over het programma van het komende schooljaar. En zes weken na de start 
op school vindt er een gesprek plaats over de eerste ervaringen.

Iedere ouder wordt uitgenodigd voor ons oudercommunicatiesysteem, Social Schools. 
Via Social Schools kunt u ons o.a. informeren als uw kind door iemand anders wordt opgehaald, 
uit school met een klasgenoot gaat spelen of later komt vanwege een tandartsbezoek. 

Elke dag na schooltijd is er de mogelijkheid om de basisgroepsleerkracht te spreken, 
maar een telefonische of persoonlijke afspraak kan altijd. 

Op onze website www.molenwiekwoerden.nl kunt u veel praktische informatie terugvinden 
over o.a. schooltijden, buitenschoolse opvang en vakanties. Samen met de informatie in deze 
brochure zorgen we voor een fijne start op school.

Ik wens u een mooie schooltijd toe op de Molenwiek.

Hartelijke groet,
Mirjam Arts 
Schooldirecteur

Welkom

Basisschool de Molenwiek

Contact-
gegevens

E-mailadres 
directie@molenwiekwoerden.nl

Website
molenwiekwoerden.nl

Telefoonnummer  
(0348) 41 78 73

Bezoekadres
Stromenlaan 145
3448 CD Woerden

Schooldirecteur
Mirjam Arts
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Wat neem je 
mee naar school?

Rugtas 

Beker met drinken

Fruit of tussendoortje in bakje
(woensdag neemt iedereen fruit 
of groente mee)

Koeltasje
(Krijg je van school)

Extra beker drinken en 
broodtrommel

Extra setje kleren en plastic zak

Gymschoenen 
(blijven op school)

Op de eerste dag

Bij overblijvenElke dag

Bij twijfel zindelijkheid

Graag alles voorzien van de naam van uw kind: tas, jas, beker, bakje, 
broodtrommel, koeltasje, schoenen, laarzen, etc
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Verzamelen op het schoolplein 

De leerkrachten komen 
8.20 uur naar buiten 

Leerlingen gaan met de leerkrachten 
naar de eigen groep

Ophangen jas en tas aan kapstok

Beker met drinken en fruit of 
tussendoortje in de kratten

Koeltasje met beker 
drinken en broodtrommel 
blijft in de rugtas

Bij overblijven

Start van de dag

Buggy’s en kinderwagens graag buiten de klas laten staan. 

We organiseren regelmatig een inloopmoment, 
zodat u in de groep kunt kijken. 

Elke dag
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   Ochtend   Middag

Maandag  08:30 uur t/m 12:00   13:00 uur t/m 15:00

   

Dinsdag   08:30 uur t/m 12:00  13:00 uur t/m 15:00

   

Woensdag  08:30 uur t/m 12:00  

Donderdag  08:30 uur t/m 12:00  13:00 uur t/m 15:00

   

Vrijdag   08:30 uur t/m 12:00  13:00 uur t/m 15:00

Voor de onderbouw gaan de deuren om 8.20 uur en om 12.50 uur open. Voor de midden-
en bovenbouw is dit om 08.25 uur en om 12.55 uur. 

Alle leerkrachten komen naar het plein en gaan met de leerlingen naar de eigen groep.
Op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij. 

Schooltijden

De afspraak is dat alleen leerlingen van buiten Molenvliet-Oost en van 
andere BSO’s dan Malle Molen met de fi ets naar school komen. Alle 
(kleuter)fi etsen worden binnen het witte vak gezet. Kleuters mogen 
hun fi ets ook aan de buitenzijde van het hek van het kleuterplein zetten. 

Ophalen

Op de fi ets naar school

Om 12.00 en 15.00 gaan de leerlingen met de leerkracht naar buiten

Ouders of oppassers wachten op het ronde plein

De leerlingen mogen weg als de leerkracht het aangeeft
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Speelgoed of iets anders leuks laten zien 
aan de klasgenoten kan maandagochtend 
in de kring, op hun verjaardag en op vooraf 
aangekondigde momenten. 

Iedere vrijdag voor een vakantie vindt de 
Molenwiekviering plaats. De leerlingen laten 
als basisgroep, unit, groepje of individueel 
een talent zien. Bij alle vieringen zijn ouders 
welkom vanaf 14.15.  

Natuurlijk mag er getrakteerd worden als je 
jarig bent. Graag de dag in overleg met de 
leerkracht, alleen in de eigen groep en het 
liefst een gezonde traktatie. Een gezonde 
traktatie voor de leerkrachten is altijd 
welkom in de teamkamer.

Al vanaf de start van de school in 1988 houdt 
de school maandelijks een muntjesdag. Iedere 
laatste vrijdag van de maand wordt er geld 
opgehaald: vaak muntjes die thuis in een bakje 
of in de auto liggen. De leerlingen van de 
bovenbouwunit kiezen een goed doel.

Speelgoed Molenwiekviering

Verjaardag Muntjesdag



1312

In de onderbouw wordt er bij mooi weer veel 
buiten gespeeld. Anders gymmen de kleuters 
twee keer per week in de speelzaal en groep 
3 twee keer per week in de gymzaal bij onze 
vakleerkracht.

Zorg dat de gymschoenen voorzien zijn 
van naam (ze blijven op school)

Kies gymschoenen die uw kind zelf aan 
kan doen

Binnen gymmen doen we in ondergoed

Leerlingen die op school blijven eten doen dit 
onder leiding van een aantal vrijwilligers van 
KMN Kind&Co. De leerlingen eten gezamenlijk 
en gaan daarna buiten spelen.

Meer informatie en aanmelden?
www.molenwiekwoerden.nl/praktische-
informatie/buitenschoolse-opvang/

Op school hebben we een Oudervereniging en 
een Medezeggenschapsraad. Maar ook bij veel 
andere activiteiten is de betrokkenheid van onze 
ouders groot. Opgeven voor begeleiding bij 
activiteiten als taal- en leesspelletjes, excursies, 
sinterklaasviering, sportdag, etc kan door te 
mailen naar ov@molenwiekwoerden.nl.  

Elke basisgroep heeft een groepsouder. De 
groepsouders is aanspreekpunt voor ouders 
en de leerkracht, ondersteunt de leerkracht en 
coördineert activiteiten. Aanmelden kan bij de 
leerkracht.

BSO Malle Molen bevindt zich in het 
schoolgebouw van de Molenwiek. BSO 
Sportlust in het gebouw van voetbalvereniging 
Sportlust. U kunt zelf een keuze maken. 

Meer informatie en aanmelden?
www.molenwiekwoerden.nl/praktische-
informatie/buitenschoolse-opvang/

Gymmen Overblijven

Hulpouders

Buitenschoolse 
opvang

Wij maken gebruik van de communicatie-
app Social Schools om u te informeren over 
algemene schoolzaken en leuke en leerzame 
activiteiten in de groep. U ontvangt in de 
eerste schoolweek een link om de app te 
activeren. 

Wanneer uw kind ziek is kunt u dit melden 
via social schools. Lukt dit niet dan kunt u 
voor 8:10 uur bellen naar 0348-417 873. Alle vakanties en vrije dagen kunt u vinden 

op onze website:
https://www.molenwiekwoerden.nl/
praktische-informatie/vakanties-vrijedagen/

Als het niet mogelijk is om op vakantie te 
gaan tijdens de schoolvakanties of er is 
een andere om niet naar school te kunnen, 
dan kunt u verlof aanvragen. Download het 
formulier op onze website: 
www.molenwiekwoerden.nl/praktische-
informatie/ziek-melden-verlof-aanvagen/

Social Schools

Ziekmelden Vakanties en 
vrije dagen

Verlof aanvragen
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Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee 
bezig zijn. Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om. Wilt u de 
toestemmingsverklaringen voor ‘publicatie foto’s, video’s en gebruik 
van contactgegevens’ ingevuld en getekend meegeven naar school?  

Al onze leerlingen vallen onder de collectieve ongevallenverzekering. 
Ook hebben we een inzittendenverzekering en eigendomsverzekering 
afgesloten en beschermt de ouders als ze in opdracht van de school 
leerlingen vervoeren. Lees meer over de schoolverzekering in onze 
schoolgids.

Toestemmingsverklaring 

Schoolverzekering
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Onderdeel van Kalisto Boeiend Basis Onderwijs!


