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 2 dec. Sint op school 

 13 dec. Studiemiddag, 
alle leerlingen om 12 uur 
uit 

 13 dec. Informatieavond 
VO unit 4 
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Lampionnenoptocht 

 22 dec. Kerstspel 

 23 dec. 12 uur  Kerstva-
kantie t/m  6 januari ‘17 
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Vanuit het MT 

Vol verwachting klopt ons hart…..morgen is het 

zover en zal Sinterklaas samen met zijn pieten 

onze school bezoeken. Onze jongste leer-

lingen zijn deze week volop bezig geweest als 

hulppieten in hun eigen pietenbakkerij. In dit 

Wiekendje vindt u o.a. prachtige foto’s van on-

ze pietjes. In de hogere units hebben kinderen 

zich thuis voorbereid met het maken van een 

surprise. We zijn erg nieuwsgierig naar de ver-

rassingen die ze voor elkaar hebben gemaakt. 

Het lijkt morgen een geweldige feestdag te 

worden. 

 

 

 

Enige tijd geleden hebben onze leerlingen van 

unit 4 kinderpostzegels verkocht aan ouders, 

vrienden en bekenden. In totaal is er € 

5.339,80 opgehaald. Een prachtige opbrengst. 

Voor alle leerlingen die postzegels hebben ver-

kocht: dank je wel voor jullie inzet. 

Verder leest u in dit Wiekendje informatie over 

ons verkeersproject “Streetwise”, Over de leer-

lingenraad en het kerstfeest. We wensen u een 

fijne pakjesavond en veel leesplezier. 

 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 
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Hierbij het verslag van de leerlingenraad. Tevens een foto van de oude leerlingen-

raad (foto 1), deze leerlingen worden hartelijk bedankt voor hun bijdrage en geven 

'het stokje' over aan de nieuwe samenstelling (foto 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag leerlingenraad 11/11/16 
De leerlingenraad kwam voor het eerst bijeen. De leerlingenraad bestaat uit 6 kin-
deren uit de units 3 en 4; Jort, Jet, Theije, Noor, Matthijs en Gigi. 
Meneer Juan verving juf Hetty, die zodra ze weer beter is, het weer zal overnemen. 
 
Stijn en Pien zitten inmiddels op het VO, maar de andere ‘oude’ vertegenwoordigers 
sloten in het begin nog wel even aan.  
  
De leden van de leerlingenraad van vorig jaar hebben verteld over wat ze vorig jaar 
hebben gedaan en wat het betekent om in de leerlingenraad te zitten. Er is ook gesp-
roken over wat notulen maken is en dat er een voorzitter is. 
 
Vorig jaar heeft de leerlingenraad gewerkt aan onder andere de volgende speerpun-
ten;  
- prullenbakken met deksel 
- meer goede doelen 
- goaltjes voor buiten spelen 
- stop het pesten 
- bak/kooklessen 
- inrichting van de kas 
 
Rafael, Pien, Daan, Quinten, Pepijn en Hugo (Pien en Stijn), hartelijk dank voor jullie 
inzet afgelopen jaar! 
 
In de nieuwe samenstelling werd verder vergaderd over wat er op de agenda van dit 
jaar moest komen, aangevuld met nog openstaande of doorgaande punten van vorig 
jaar.      
 
Actiepunten: 
Er is ook gesproken over afspraken voor goed gedrag binnen. De vertegenwoordi-
gers gaan ook nadenken over afspraken voor buiten. Zo zullen de kaderafspraken 
worden samengevat in gemakkelijke en duidelijke afspraken voor ons allemaal.  
 
Ook gaan de vertegenwoordigers met hun hele basisgroep (of in klein groepje) een 
interview afnemen over de tips en tops van het Unitonderwijs.  
 
Noor en Matthijs gaan volgende keer notuleren en Theije is dan voorzitter. 
Volgende leerlingenraad 16/12/16 

Leerlingenraad  
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Pietenbakkerij  

Streetwise  
Unit 1: Toet Toet 

Voor deze unit staan twee onderwerpen centraal: het herkennen van verkeersgelui-

den en het oefenen met oversteken. Daarnaast leren de kinderen waarom het zo be-

langrijk is om een autostoeltje en de autogordel te gebruiken. 
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Wij heten Anne en 

Bram van harte wel-

kom !  

Wij wensen hen een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 
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 Unit 2: Blik en klik  

Wat kunnen kinderen zelf doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten? Bij 

“Blik en Klik” leggen we de nadruk op veilig oversteken. En ze ervaren in een elek-

trische auto waarom het gebruik van een gordel en autostoeltje noodzakelijk is. Ver-

der wordt er een indicatieve oogmeting gedaan.  

Unit 3: Hallo auto 

Alles draait hier om het leren inschatten van de remweg van de auto. Om dit goed 

over te brengen, nemen de kinderen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB 

lesauto. D.m.v. een dubbele bediening moeten ze vervolgens zelf remmen! Ook 

leren ze de autogordel juist te gebruiken.  
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Unit 4: Trapvaardig 

Voor deze unit zijn fietsbeheersing en gevaarherkenning van belang, omdat kinderen 

bijna naar het voortgezet onderwijs gaan. Als afsluitend onderdeel mogen de leer-

lingen op een elektrische step rijden. Tijdens de les “Trapvaardig” wordt de Bike 

check uitgevoerd. Dit is een controle van een tiental belangrijke punten van de fiets.  



Terwijl we nog genieten van het Sinterklaasfeest brengen we u toch alvast graag op 
de hoogte van de kerstactiviteiten.  

Op woensdag 21 december is er een lampionnentocht met aansluitend een Kerstdi-
ner in de klas. 

Het programma voor woensdagavond 21 december: 

 

Lampionnentocht: 

17.00 uur 

Alle kinderen worden buiten voor de school verwacht met een lampion (met naam). 
Unit 1 verzamelt op de speelplaats voor de eigen groepslokalen. De kinderen uit Unit 
2,3 en 4 verzamelen op het verharde plein bij hun leerkracht. Zorg dat je op tijd bent! 

 

17.00-17.45 uur 

Start lampionnentocht: De kinderen uit Unit 1 en Unit 2 lopen samen met een leerling 
uit Unit 4. De rest van de groepen loopt onder begeleiding van hun leerkracht.  

Het zou leuk zijn als u als ouder(s) een plekje langs de route zoekt. 

 

De route: 

Kerstdiner: 

Rond 17.45 uur 

Na de lampionnentocht komen de groepen terug en lopen langs de “levende” Kerst-
stal op het veld. Daarna gaan ze naar binnen via de hoofdingang voor het Kerstdiner. 
Voor u is er een gezellig samenzijn onder de overkapping bij de fietsenstalling met 
kerstmuziek, een hapje en een drankje. De kosten bedragen ongeveer  € 2,- per con-
sumptie. Het zou fijn zijn als u zoveel mogelijk gepast zou kunnen betalen. 

Kerst 2016 
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19.00 uur 

De bar sluit en u kunt uw kinderen ophalen in de klas. 

Kerstspel: 

Op donderdagochtend 22 december gaan we samen met de hele school kijken naar 
een kerstspel opgevoerd door leerlingen uit Unit 1. 

 

Ter informatie: 

Ieder kind heeft op woensdag 21 december een geknutselde of gekochte lampi-

on nodig. 

In de week voorafgaand aan het diner krijgt u van de leerkracht van uw kind een 
briefje met het artikel dat meegebracht dient te worden óf er hangt een intekenlijst bij 
de klas. Iedereen neemt dus iets mee om een gezellig Kerstdiner te kunnen vieren in 
de klas. Sommige artikelen dienen dagvers aangeleverd te worden en kunnen op 
woensdag 21 december tot 14.00 u aan de leerkrachten gegeven worden. Als U een 
warme maaltijd (bv. worstenbroodjes) verzorgt, kunt u dit om 17.00 uur goed verpakt 
in de klas afgeven. Alle andere artikelen kunnen de dagen voorafgaand aan het diner 
al ingeleverd worden. 

M.u.v. de kinderen uit Unit 4, zij gaan ‘Kerst-koken’ bij ouders thuis en maken een 
eigen ‘diner’ dat zij ’s avonds in de klas nuttigen. 

 

Wilt u de B.S.O. Partou tijdig informeren als uw kind op deze dag niet naar de B.S.O. 
komt? 

Heeft u verder nog vragen? We horen het graag! 

 

Vriendelijke groeten, 

 

De Kerstcommissie 

Namens het team: Juf Dominique en Juf Wilma 
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Voor onze kerstviering op woensdag 21 december hebben we uw 

hulp nodig. Wie komt ons helpen? 

Wij zoeken mensen die helpen met: 

Wat houden de activiteiten in: 

Het opbouwen/versieren plein: we hebben hulp nodig om party-

tenten op te zetten en het een en ander buiten te versieren. 

Bonnenverkoop: u zit samen met iemand (buiten) aan een tafel en 

verkoopt bonnen die de ouders nodig hebben voor een hapje en 

drankje. 

Verkeersregelaars: tijdens de lampionnentocht staat u op een 

punt langs de route om op de veiligheid te letten. Het is gezelliger 

als u samen met iemand op een punt staat. Dus aanmelden in 

tweetallen mag ook.  

Wilt u komen helpen? Mail dan uw naam, naam kind, welke basis-

groep, welke activiteit naar:  

kerstfeestbardienst2016@outlook.com 

Oproep Kerstcommissie 
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Activiteit: Tijd: Aantal personen: 

Het opbouwen/ versieren 
plein 
  

08.30 uur – 10.30 uur 
10.30 uur – 12.00 uur 
  

4 

4 
  

Bonnenverkoop 16.45 uur – 17.30 uur        
17.30 uur – 18.00 uur        
18.00 uur – 18.30 uur 
18.30 uur – 19.00 uur 
  

2 

2 

1 
1 

Verkeersregelaar(s) 16.50 uur – 17.45 uur 8 

Helpen met opruimen 19.00 uur – 20.00 uur 3 

Bijlagen en links:  

Bijlage 1: Inschrijfformulier Schoolvolleybaltoernooi 22.01.2017 

 

mailto:kerstfeestbardienst2016@outlook.com?subject=Kerstfeest%20hulp
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Herfst ! Genoeg blaadjes voor iedereen !  


