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Interessante informatie: 
 12 mei: Sportdag 

 14 mei: Communie   
viering 

 18 mei: Praktisch ver-
keersexamen jg 7 

 25 en 26 mei: Hemel-
vaartsvakantie 

 1 juni: Klankbordgroep 

 5 juni: 2e Pinksterdag 

 6 juni: Kamp gr. 8  

 13 juni: Studiedag 
 
 
http://www.molenven.nl/
activiteiten 

11 mei 2017 2016-2017 

Vanuit het MT 

In dit Wiekendje leest u informatie over allerlei 

onderwerpen waaronder de sportdag van mor-

gen. Het belooft een fantastische dag te wor-

den voor onze leerlingen, alle hulpouders en 

personeel. Nu maar hopen dat het weer mor-

gen goed meewerkt. De weersvoorspellingen 

zijn niet zo goed maar wisselend. Mocht het 

weer niet mee zitten, dan bieden wij een alter-

natieve sportdag aan. Dit besluit nemen wij 

morgenochtend.  

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

http://www.molenven.nl/activiteiten
http://www.molenven.nl/activiteiten
mailto:info@molenven.nl
mailto:wiekendje@molenven.nl
https://nl-nl.facebook.com/Molenven.Vught


Beste ouders, 

Vrijdag 12 mei is onze sportdag 2017. De kinderen krijgen donderdag 11mei hun Mo-

lenven shirt mee naar huis om vrijdag aan te hebben op de sportdag. Voor de kin-

deren is het fijn als ze sportieve kleding aan hebben. Op de atletiekbaan mogen de 

kinderen geen schoenen met noppen aan. De kinderen nemen allemaal een lunch-

pakketje mee en eventueel een klein tussendoortje. Drinken en fruit is aanwezig.  

Hieronder vindt U het programma voor de dag. 

Programma sportdag 2017 

08.30-08.40 De kinderen zitten in hun sportdaggroepje in de units klaar om opge-

haald te worden door hun begeleiders.  

 Alle hulpouders krijgen ondertussen uitleg van Natalie op de grote 

trap (binnen) 

08.40-08.50 Kinderen worden opgehaald in de unit en lopen met groepje en bege-

leiders naar PH. 

08.50-09.00 Welkoms woordje Hetty en warming up door Lilly, Dominique en Vic-

toria (unit 4) 

09.00-13.15 Clinics/waslijnspelen/competitiespelen 

13.15-13.30 Opruimen 

13.30-13.50 Voetbalwedstrijd leerkrachten en sterrenteam en uitdelen ijsjes 

13.50-14.00 Afsluiting door Hetty en uitdelen bekers aan unit 2 t/m 4. Unit 1 me-

daille in de klas tijdens lunch. 

14.00  Kinderen verzamelen bij eigen leerkracht. Ouders halen kinderen op 

bij PH.  

 

Bij slecht weer: 

Bij slecht weer nemen de leerkrachten hun groep mee naar binnen. En zal er een 

eigen programma zijn in de klas. 

Dit besluiten we op de ochtend van vrijdag 12 mei. 

Sportdag 2017 
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Attentie: kans op verkeersoverlast  

Er zal verkeersoverlast, vanwege sportdagen van scholen op de atletiekbaan, kunnen 

zijn op de volgende dagen: 

 

12 mei Het Molenven 

17 mei de Koningslinde 

31 mei (‘s middags) Scholenwedstrijd 

7 juni St.Janslyceum 

15 juni Helicon 

7 juli Stedelijk Gymnasium 



Ter voorbereiding op de communie van a.s. zondag 14 mei, is groep 4 op bezoek 

geweest bij de Emmamolen in Nieuwkuijk. Daar kregen ze een rondleiding van de 

molenaar en leerden ze hoe graan gemalen wordt tot meel. Tevens werd er van het 

meel deeg gemaakt en heeft ieder kind zelf broodjes mogen maken. Toen de brood-

jes in de oven waren geweest kreeg ieder kind de zelfgemaakte broodjes in een zak 

mee naar huis. Het was een leuke en leerzame ochtend! 

Communie 
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Wij heten Joost, Meike 

en Coen van harte wel-

kom !  

Wij wensen hen een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 

 



Fides 
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Koekjes bakken in unit 2  

Het aanleren van sociale vaardigheden en werken aan sociaal-emotionele ontwikke-

ling van kinderen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet 

een vaste plek kunt geven in het lesrooster.  

Sociale vaardigheden/sociaal emotionele ontwikkeling is iets wat alle dagen én ieder 

moment een rol speelt. Op onze school maken wij gebruik van de symbolen van Fi-

des. 

Fides is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de 

dag ingezet kan worden.  

'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in 

jezelf.  De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in 

jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) 

te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik 

maken van alledaagse "symbolen". De komende periode staat het symbool `de rug-

zak `centraal. 

 

De rugzak 

We leggen kinderen uit dat iedereen als het ware 

een onzichtbare rugzak heeft. De hele dag maken 

we van alles mee en levert dat samen met onze ge-

dachten allerlei gevoelens op. Deze verzamelen we 

in onze “rugzak”. 

Wat in onze rugzak zit bepaalt mede ons gedrag. 

Het is dus fijn om als we hem zo leeg mogelijk hou-

den wat betreft de vervelende gevoelens. Leegma-

ken gebeurt dan door praten erover. 
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In de verrijkingsgroep werken de kinderen deze laatste periode aan een project waar-

bij ze het onderwerp zelf hebben gekozen. Alle kinderen van unit 2, 3 en 4 werken 

volgens eenzelfde stappenplan waarbij ze leren om een werkstuk/ project in stappen 

aan te pakken. De kinderen zijn aan hele mooie onderwerpen aan het werk! (Al valt 

het nog niet mee om alle stappen secuur te volgen) De kinderen hebben eerst een 

mindmap gemaakt. Ze zijn vervolgens vragen gaan maken waar ze het antwoord al 

op wisten en nog vragen waar ze het antwoord niet van weten. Voor deze leer-/ on-

derzoeksvragen gaan ze een plan maken waar ze het antwoord kunnen vinden (via 

verschillende bronnen). Als dit plan compleet is, dan gaan de kinderen de antwoor-

den zoeken en verwerken ze tot een werkstuk. Daarna gaan ze een eindproduct be-

denken binnen het thema dat ze graag willen maken. Ook hierbij wordt een plan ge-

maakt en gaan de kinderen aan het werk. Bij iedere stap wordt gekeken of aan de 

voorwaarden is voldaan en gekeken of de kinderen verder kunnen met de volgende 

stap. Aan het eind van het gehele proces gaan we ook nog een reflectie doen: Wat is 

er goed gegaan? Wat zou je volgende keer anders doen?  

Hieronder een impressie van hetgeen de kinderen nu aan het maken zijn:  

Mindmap maken (unit 4)             Mindmap maken en leervragen maken (unit 2) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kaartjes die de kinderen helpen bij de  Onderzoeksvragen maken naar aanleiding  
                     stappen (unit 2)           van je mindmap (unit 4) 

 
 

Vanuit de Verrijkingsgroep 
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Informatiebronnen zoeken bij de vragen                  Informatiebronnen zoeken bij de vragen 
(unit 4)             (unit 3) 
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Vakantierooster 2017-2018 

  Van Tot 

Herfstvakantie 16.10.2017 20.10.2017 

Kerstvakantie 25.12.2017 05.01.2018 

Voorjaarsvakantie 12.02.2018 16.02.2018 

Meivakantie 23.04.2018 04.05.2018 

Zomervakantie 09.07.2018 17.08.2018 

      

2e Paasdag   02.04.2018 

Hemelvaartsvakantie 10.05.2018 11.05.2018 

2e Pinksterdag   21.05.2018 

Studiedagen: 

9 mei 2018 

Hier komen nog enkele studiedagen en –middagen bij die door de school zelf inge-

pland worden.  



Het Molenven heeft de 2e plaats gehaald bij het schaaktoernooi en Stijn heeft de ta-
lentenwedstrijd gewonnen. Gefeliciteerd jongens, goed gedaan !  

Schoolschaakkampioenschap 
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Mad science proefles: Uw kind 

heeft vandaag een folder mee-

gekregen om evtl. deel te nemen 

aan de naschoolse cursus Mad 

science “Steengoed” Bouw je 

eigen wereld!  

Vragen? Kijk op de site van Mad 

science: http://

nederland.madscience.org/ 

http://nederland.madscience.org/
http://nederland.madscience.org/


Links en bijlagen: 

Bijlage 1: Bibliotheek de Meierij, Coderdojo, world scratch day 

Bijlage 2: Acro gym bij Prins Hendrik 

 

Vanaf september 2017 starten wij in Elzenburg Vught met het 
maken van een nieuwe voorstelling: 'De Tovenaar Van Oz' voor 
kinderen van de basisschool uit Vught e.o. vanaf groep 4 t/m 
groep 8. Elke leeftijd in een groep waar hij/zij het beste zichzelf 
kan ontwikkelen. 
Voor meer info en details kijk verder op www.onzemusical.nl 
Docenten: Mary-Ann Schonk en Jacques Noyons 
Het bekende verhaal volledig nieuw geschreven om door kin-
deren gespeeld, gezongen en gedanst te worden. 
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De laatste loodjes …. 

http://www.onzemusical.nl/
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