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Vanuit het MT 

 Vanuit het MT: 

I.v.m. de onderwijsstaking van vorige week 

donderdag hebben is er geen Wiekendje ge-

weest op donderdag 5 oktober jl. Vandaag in-

formeren we u weer graag over een aantal za-

ken die onze school en leerlingen aan gaan. 

 

Nieuwe collega in unit 1A 

We zijn er in geslaagd om voor unit 1A een 

nieuwe leerkracht te werven. Juf Ilja Jabroers 

is vorige week vrijdag gestart in deze groep en 

zal op woensdag om de week, donderdag en 

vrijdag werkzaam zijn naast juf Dominique. We 

zijn blij met onze nieuwe collega en wensen 

haar veel werkplezier op Het Molenven. In het 

volgende Wiekendje zal zij zich aan u voorstel-

len. 

 

 

Lancering Ouderapp ‘SchouderCom’ 

Wij zijn op dit moment druk bezig met de voor-

bereidingen voor de introductie van een nieuwe 

manier van communicatie tussen school en 

ouders (via SchouderCom). 

Op de SchouderCom-app staat alle school-

communicatie overzichtelijk bij elkaar, handig 

zowel voor ouders als voor school. 

We kijken uit naar de invoering!!! 

In de week na de herfstvakantie ontvangt u 

hierover meer informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 
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Oproep Klankbordgroep 
Tijdens de drie gespreksavonden gaan we graag met ouders in gesprek over allerlei 
onderwerpen rondom ons onderwijs. Deze bespreekpunten kunnen worden aange-
dragen door de ouders van de klankbordgroep of door school. Deze klankbordgroep 
bestaat uit: een groep ouders, de directeur en enkele leerkrachten. Tijdens deze 
avonden is ook een afvaardiging van de medezeggenschapsraad en oudervereniging 
aanwezig. 
 
De avonden zijn gepland van 20.00 tot 21.30 uur op: 

 donderdag 2 november 2017 

 maandag 5 februari 2018 

 woensdag 16 mei 2018 

Inmiddels hebben zich vier ouders opgegeven voor de klankbordgroep. Bent u geïn-
teresseerd en beschikbaar? U kunt zich opgeven voor de klankbordgroep door een 
mailtje te sturen voor 5 oktober naar info@molenven.nl. 

 

Route van voordeur naar poort vrijhouden  

Willen de ouders die hun kind op het schoolplein ophalen, de route van de voordeur 

naar de poort vrij houden? 

Dat vergemakkelijkt voor onze leerkrachten het overzicht bij het naar huis gaan van 

de kinderen. 

 

We wensen alle leerlingen en ouders een hele fijne herfstvakantie toe. 
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Fietscontrole 

Uit onderzoek blijkt dat 67% van de Nederlanders afgelopen winter een gevaarlijke 

verkeerssituatie hebben meegemaakt door fietsers zonder licht. 

Dat gaat u toch niet gebeuren? 

Neem daarom komende week eens tijd om samen de fietsen van uw gezin te chec-

ken! 

In de bijlage 2 vindt u de checkkaart. 

Ben u ANWB-lid en laat je op 26, 27 of 28 oktober 

je fiets checken bij een van de 26 deelnemende 

ANWB winkels (o.a. bij De Tweewieler, Esscheweg 

12a, Vught). Dan krijg je naast de check ook een 

jaar lang gratis de ANWB Fietspas, zodat je 24/7 

pechhulp krijgt.  



Er heeft inmiddels een kennismakingsavond / informatie avond voor de Eerste Heili-

ge Communie plaatsgevonden Op 3 juni 2018 is de viering van de communicanten in 

de H.Hartkerk. Kinderen uit groep 4 hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan 

de Communievoorbereiding. Meer informatie kunt u op www.communievught.nl vin-

den. Inschrijving dient vóór 15 oktober te geschieden. 

11 okt. Tijn 3A 

12 okt. Tim 4C 

13 okt. Gijs 1B/ Tim 2B/ Bobbie 4B 

14 okt. Loet 4C 

17 okt. Féline 4A 

20 okt. Tijs 1A 

21 okt. Sophia 2C/ Jan-Hein 2C/ Roos 3C 

22 okt. Emma 1A 

23 okt. Imke 4A/ Femke 4B 

24 okt. Sara 3A/ Julie 3A 

26 okt. Annemijn 1A 

 

Van harte gefeliciteerd !  

Communie 2018 

Jeelo 

Na de herfstvakantie start het Jeelo project ' leren van personen van vroeger'. Op de 
maandag na de vakantie zal er een schoolbrede opening zijn, met speciale beroem-
de gasten. 
Unit 1 gaat werken rondom ridders/kastelen, unit 2 over helden van vroeger en je 
eigen held van nu. Unit 3 gaat terug in de tijd naar ' de gouden eeuw', 'de VOC' en 
'eerlijke handel'. Unit 4 behandelt de tijdlijn als geheel en maakt een biografie van 
beroemdheden van toen.  
 
Tip vanuit unit 3: met een vakantie voor de deur kunt u uw 
kind(eren) een groot plezier doen met bijvoorbeeld een be-
zoek aan het Scheepvaartmuseum of het Grachtenhuis in 
Amsterdam om het thema alvast in te luiden. In de week na 
de vakantie maken we spandoeken hiervoor zijn we op zoek 
naar oude witte lakens. Wilt u deze na de vakantie aan uw 
kind van unit 3 meegeven?  
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Wij heten Bob van har-

te welkom in unit 1B!  

Wij wensen hem een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 

 

Verjaardagen  

http://www.communievught.nl


Opening Kinderboekenweek 2017 
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Staking PO op 5 oktober jl 
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Op 10 oktober heeft unit 4C met een gezellige middag voor een flinke tijd afscheid 
genomen van hun juf Jessica. Zij gaat met zwangerschapsverlof.  

We wensen haar een fijne tijd en verheugen ons al op de beschuit met muisjes!  
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En onze voorleeskampioen is:  

IMKE !  

Van harte gefeliciteerd !  

Voorleeskampioen 
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Bijlagen en links:  

De OV zoekt nog ouders voor diverse commissies: 

Bijlage 1: Commissies ouders gevraagd 2017-2018 

Bijlage 2: Checkkaart lichtbrigade 
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Folders gemaakt in unit 3c bij het thema 
Zorgen voor jezelf en de ander. Ze zijn 
prachtig geworden. 
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MOVE Vught heeft een geweldige nieuw sportaanbod voor de jeugd! Hierbij wordt samengewerkt met ver-
schillende sportverenigingen. 

Deze activiteit heeft de naam “MOVE Academy” 

Op de dinsdagmiddag kunnen kinderen deelnemen aan een leuke en leerzame sportactiviteit. Deze activi-
teit wordt georganiseerd door een van de samenwerkende sportverenigingen, waarbij zij ondersteund wor-
den door de stagiaires van MOVE Vught. Indien er geen vereniging beschikbaar is organiseert MOVE 
Vught de activiteit zelf. 

Via onze vernieuwde website (www.movevught.nl) kunnen de kinderen zich inschrijven voor een sportblok 
van vier weken. 

Of de kinderen een sport willen uitproberen, gewoon lekker willen sporten of hun skills (vaardigheden) wil-
len verbeteren? Het kan allemaal bij de MOVE Academy! 

En zoals jullie van ons gewend zijn, is ook de deelname aan de MOVE Academy geheel gratis! 

Met sportieve groet, 

Mike Wiersema 

http://www.movevught.nl

