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Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
  

 12 mei: Praktisch ver-
keersexamen gr. 7  

 16 mei: 2e Pinksterdag  

 17 t/m 20 mei: Kamp 
groep 8  

 31 mei en 1 juni : 
Schoolfotograaf 

 13 t/m 24 juni: Toets-
week Cito 

 15 juni: Brainstormavond 

 29 juni: Zomerfeest  

12 mei 2016  2015-2016 

Vanuit het MT 

 Oudercafe: 

Gisteravond vond het oudercafé plaats waar-

bij  zo’n 60 ouders aanwezig waren. Het groot-

ste gedeelte van de ouders was niet aanwezig 

geweest op de ouderavond van 18 april. Van 

sommigen was de partner geweest en wilden 

zij deze ouderbijeenkomst graag bijwonen. Een 

enkeling was er nu opnieuw en dus ook op 18 

april aanwezig geweest. 

We hebben als school de ontwikkelingen en 

veranderingen kunnen verduidelijken en met 

ouders gesproken over hun inzichten en zor-

gen maar ook over hun positieve kijk op de 

ontwikkelingen. Binnenkort ontvangt u het ver-

slag van deze avond. De tips en opmerkingen 

worden door bestudeerd en meegenomen in 

de voortgang. 

  

Kijkmiddagen: 

Op maandag 6, woensdag 8 en vrijdag 10 juni 

a.s. bent u tussen 12.30 en 13.30 uur van harte 

welkom om te kijken in onze school. Onze leer-

lingen zijn dan aan het werk in de groepen en 

op de werkpleinen. Voor u een mooie kans om 

te zien hoe het onderwijs er in de praktijk uit 

ziet. Aanvullende informatie hierover volgt la-

ter. 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

mailto:jaarboekmolenven@hotmail.nl?subject=Jaarboek%20


Het is bijna zover.... 

Volgende week gaat groep 8 op kamp. 

Dit jaar gaan de kinderen vele avonturen beleven 

in Sprang Capelle. 

 

Zin om onze avonturen te volgen? Kijk dan dagelijks op de facebookpagina van onze 

school. 

https://www.facebook.com/molenven.vught 

Kamp groep 8  

Pagina 2 Wiekendje 

Na lang in de Speeldoos musicals te hebben gemaakt zoals Peter Pan, Alice, 

Icarus, Midzomernachtdroom, De Kleine Prins en nog heel veel meer gaan Ma-

ry-Ann en Jacques in het nieuwe seizoen 2016/2017 op een andere plek in 

Vught verder met mooie nieuwe musicals maken. 

Kijk voor meer informatie op www.onzemusical.nl 

Daar kun je binnenkort lezen welke plek dat is en nu al welke musical we gaan 

doen en nog veel meer! 

Tot gauw op de splinternieuwe website van Mary-ann en Jacques 

Schoolfoto’s  

Op maandag 31 mei en dinsdag 1 juni wor-

den er weer schoolfoto’s gemaakt. 

 

De broer/zus foto’s worden gemaakt op: 

Dinsdag 31 mei 14.15 - 16.00 

Woensdag 1 juni 14.00 - 16.00 

Vanaf dinsdag 17 mei kun je je hiervoor in-

schrijven in de centrale hal op school. 

Wij heten Laurens, 

Emily, Rens, Bas, 

Daan, Sara en Julia 

van harte welkom !  

Wij wensen hen veel 

plezier op Het      

Molenven.  

https://www.facebook.com/molenven.vught
http://www.onzemusical.nl


1 mei: August gr. 3b 

2 mei: Igor gr. 7a / Oxano gr. 7b 

4 mei: Olivier gr. 8a 

5 mei: Lucas gr. 1c 

7 mei: Noor gr. 6a/ Saar gr. 6b 

8 mei: Sacha gr. 3a 

10 mei: Alexander gr. 8b 

11 mei: Mick gr. 7a 

12 mei: Fedde gr. 1a 

14 mei: Fabrice gr. 2a 

15 mei: Olivier gr. 3a/ Hidde gr. 3b 

15 mei: Pepijn gr. 6b / Flip gr. 7b 

16 mei: Julius gr. 4b / Lieke gr. 4b 

16 mei: Wessel gr. 6a  

Verjaardagen  

Pagina 3 2015-2016 

Op vakantie naar Kroatië, Turkije, Marokko, Bulgarije  of……? 

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed 

voorbereid bent en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen 

rond de Middellandse Zee zoals Kroatië, Marokko, Egypte en Turkije, maar ook 

voor Bulgarije adviseren wij vaccinaties o.a. tegen besmettelijke geelzucht 

(hepatitis A).  

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terug-

komst van vakantie via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basis-

scholen verspreiden. 

Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun 

beurt weer mee naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/

zusjes. Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproble-

men te voorkomen. Meer informatie over geelzucht en andere reis-gerelateerde 

ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties  

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht 

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht

