
In dit nummer: 

Vanuit het MT  1 

Onze vlinders  2 

Communie 2017 3/4 

Uit unit 1 en 3 5 

Leerlingenraad 6 

Onze kuikens 7 

Onze vlinders 8 

Verjaardagen/links 9 

Move sportzomer 10 

Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 1 juni: Klankbordgroep 

 5 juni: 2e Pinksterdag 

 6 juni: Kamp gr. 8  

 13 juni: Studiedag 

 13 t/m 16 juni: Avond-
vierdaagse Vught 

 20 en 22 juni: ouderge-
sprekken  ( uitgez. Jg 8) 

 28 juni: Zomerfeest 

 7 juli: Musical en eind-
feest jaargroep 8  

 11 juli : Ouderavond 

1 juni 2017 2016-2017 

Vanuit het MT 

In het afgelopen weekend hebben 12 kinderen 

hun communie gedaan. In dit Wiekendje vertel-

len enkele kinderen hoe fijn deze bijzondere 

dag voor hen is geweest. Verder vindt u hier 

prachtige foto’s en informatie over ons Jeelo-

project  “Zorgen voor dieren”  zoals foto’s van 

vlinders en kuikens. De filmpjes over de ge-

boorte van onze 5 kuikentjes kunt u vinden op 

de Facebookpagina van onze school. Het film-

pje van de eerste kuiken heeft intussen 4000 

mensen  bereikt. 

De leerlingenraad heeft ook weer vergaderd; u 

vindt de notulen hiervan in dit Wiekendje. 

  

Klankbordgroep: 

Vanavond is de derde bijeenkomst van de 

klankbordgroep. Tijdens deze avond gaan we 

samen met ongeveer 10 ouders, die zich hier-

voor aan het begin van het schooljaar hebben 

opgegeven, in gesprek. Hierbij is ook een af-

vaardiging van de medezeggenschapsraad 

(MR) en de Oudervereniging (OV) vertegen-

woordigd. Namens school zullen Wilma, Marjo-

lein en Hetty aanwezig zijn. Tijdens deze klank-

bordavonden horen we graag de mening van 

ouders over relevantie en actuele schoolonder-

werpen die door school of door de ouders wor-

den aangedragen. Vanavond staat het thema 

communicatie o.a. op de agenda. In het vol-

gende Wiekendje vind u een verslag van de 

avond. 
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Afronding van het schooljaar: 

Als team zijn we in deze periode volop bezig met de afronding van het schooljaar. 

Daarbij horen bijvoorbeeld het afnemen van de toetsen, het voorbereiden van de rap-

porten van de leerlingen, het voorbereiden en voeren van oudergesprekken, het af-

scheid van groep 8, enz.  

 

Samenstelling groepen 2017-2018: 

Daarnaast zijn we ook druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende school-

jaar. Heel veel zaken moeten nog in detail geregeld worden maar we hebben ook al 

enkele keuzes gemaakt te aanzien van de groepssamenstelling 2017-2018. Leer-

lingen uit dezelfde jaargroep in de huidige basisgroep,  stromen als groep door naar 

de volgende jaargroep in dezelfde of volgende unit. Zit uw kind bijvoorbeeld in groep 

4 unit 2, dan gaat het met zijn groep 4 door naar groep 5 unit 3. Omdat de kinderen in 

een gemengde basisgroep zitten zal de andere helft van de groep nieuw zijn. In dit 

voorbeeld zal dit groepje kinderen van groep 5 dus samen met een nieuw groepje 

kinderen van groep 6 de gemengde basisgroep 5/ 6 van unit 3 vormen. De helft van 

de klas blijft dus bij elkaar en de andere helft is nieuw. 

Verder streven we er naar dat alle groepen jaarlijks van leerkracht wisselen. Dit is het 
uitgangspunt waar we soms een uitzondering op willen maken. 
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In unit 3 zijn vorige week de eerste 

vlinders uitgekomen. Natuurlijk heb-

ben we ze gelijk vrij gelaten. Als je 

goed op de foto kijkt, dan zie je 'm 

z'n vrijheid tegemoet vliegen. 



De communie 

Dan loop je door de kerk met je doopkaars  

Maar je moet wel oppassen met je doopkaars want hij staat in brand. 

Dan geef je je doopkaars aan de juf. 

En dan moet je zitten op je plek en dan ga je zingen. 

je loopt naar de priester met je handen gevouwen en dan doe je je schrijfhand onder 

en dan pak je de hostie en als je dan de hostie hebt dan ga je naar je plek en dan ga 

je nog zingen.   

en als je klaar bent dan loop je uit de kerk en dan staan er heel veel mensen buiten 

voor je klaar en dan gaan ze heel veel praten met je en dan krijg je nog 

een cadeau van de priester als de communie   

voorbij  is en het cadeau is een kruis en toen gingen we naar huis. 

 

cosmas / unit 2b 

Hoe was het op de communie 

 

Eerst stonden we in een rij met onze  doopkaars en toen gingen we lopen. 

En toen deden de juffen de doopkaars aan. 

En toen gingen we naar ons plekje op de bank met een boekje om het altaar. Toen gingen we 

een lied zingen. 

En toen gingen een paar kinderen voorlezen. 

Toen gingen een paar mensen naar voren lopen en bij het eind van de kerk kreeg iedereen 

een ding voor de hostie. en toen we voor het eerst een heilige hostie kregen.  toen gingen we 

om de beurt naar de juf. met je handen gekruist toen liepen we naar de pastoor en je moet je 

schrijf hand onder je andere hand. Toen kreeg je een hostie en hij zij lichaam van christus en 

toen zeiden wij amen en toen liep je met je handen gekruist weg. En toen liepen we naar bui-

ten en daar kregen een cadeau.               

 

Tessa/ unit 2b 

Communie 25 mei 2017  

Communie 

Eerst maakt die meneer een foto en  

Dan lopen we naar binnen en den pakken 

De doopkaars en lopen naar  binnen in  

De kerk met de doopkaars en hij brand 

Daarna gingen we op de bankjes liedjes zin-

gen. gingen we met de handen ge  

Vouwen naar voren en liep je naar 

Het midden en toen liepen we naar 

Voren en toe stond de pastoor 

Dee je de hostie in je mond 

Liep je naar je plaats 

Gingen we weer zingen 

En toen naar huis 

Liepen we naar buiten 

Kreeg je  een kruis en toen gingen we 

 

Terry en Sofie/ unit 2c 
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Wij heten Moos van 

harte welkom !  

Wij wensen hem een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 
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 Unit 1: Thema Kriebelbeestjes 
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Groep 6 heeft gerekend met 

Spinners! Het lijkt wel Pim, 

pam, pet, maar dan met tafel-

sommen. 



De leerlingenraad komt met enige regelmaat bijeen. Het voorzitterschap wisselt 

steeds. Ook wordt er steeds afgesproken wie er een stukje aanlevert in het Wiekend-

je. In de leerlingenraad worden allerlei zaken besproken die op school gebeuren. De 

leerlingen bespreken in de vergadering, samen met mr Juan, vaak voorafgegaan 

door groepsgesprekken in de eigen unit, welke problemen er zijn en wat mogelijke 

oplossingen kunnen zijn.  Hieronder een verslag door Gigi (unit 4). 

 

De vorige keer bij de leerlingenraad hadden we het over het spelen met takken en 

hoe je het leren leuker maken. 

Toen hebben we afspraken gemaakt en nu gaat het wel goed. 

Over het leren leuker maken kun je misschien soms buiten les geven want dan krijg 

je frisse lucht tijdens het leren. 

In de keuken eten koken met buitenlandse gerechten en dan ook lessen over dat 

land. 

Meer spelletjes tijdens een les. 

Meer dingen leren tekenen. 

Meer drama lessen bijvoorbeeld een groep 7 musical. 

Soms eigen keuze maken; bijvoorbeeld ik ga vandaag drama doen en morgen doe ik 

een cursus tekenen. 

De sterren zijn een beloningssysteem om het leuker te maken voor iedereen. Het 

werkt nog niet altijd even goed, omdat je niet kunt zien of iemand al een ster heeft 

gehad of niet. 

En de bakken vinden wij dat vervangen moeten worden omdat ze uit elkaar vallen. 

Goed omgaan met de tablets is ook belangrijk, het laten zien van min en plus scores 

wordt niet door alle kinderen leuk gevonden.  

 

Groetjes, de leerlingenraad. 

Verslag van de leerlingenraad 
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Onze kuikens 
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We hebben eitjes, rupsen en cocons in unit 3. We heb-

ben al 4 vlinders mogen loslaten. 
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Verjaardagen 

1 juni: Pien 4A 

2 juni: Jet 3C/ Gijs 4C 

3 juni: Olivia 1B/ Floris 3A / Valérie 4A 

4 juni: Florian 2C 

5 juni: fien 2A 

6 juni: Mia 1A / Mees 3A / Jikke 4A 

7 juni : Jurre 4C 

9 juni: Guusje 2A 

12 juni: Christophe 4B 

14 juni: Jelle 2C 

15 juni: Pieter 2C 

16 juni: Abel 4A 

18 juni: Max 2A / Madelief 2A / Veerle 2C 

19 juni: Maike 4A 

20 juni: Hinde 4B 

21 juni: Vera 1B / Pien 3A / Olivier 3A 

Links en bijlagen: 

Bijlage 1: Notulen OV 15.05.2017 

Bijlage 2: Avondvierdaagse 2017—aanmelden 

Bijlage 3: Autismecafé 12 juni 2017 

 

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app  

Kinderen die gedurende de zomervakantie 

weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-

niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit 

onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de 

vakantie deze terugval tegengaat. De Va-

kantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer 

beschikbaar. De app kan al ruim voor de 

zomervakantie worden gedownload, zodat 

de keuze van e-books tijdens de les be-

sproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op 

www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.  

http://www.vakantiebieb.nl
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