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Vanuit het MT 

Rondleiding met Spaanse studenten 

Vrijdagmiddag jl. bezochten 14 Spaanse stu-

denten en hun docenten onze school. Ze wa-

ren erg geïnteresseerd in ons unitonderwijs. 

Verschillende leerlingen van unit 4 verzorgden 

in kleine groepjes vol trots en in de Engelse 

taal, een mooie rondleiding door onze school. 

In dit Wiekendje leest u verslagjes van enkele 

leerlingen van unit 4 en van de Spaanse stu-

denten. 

Tentoonstelling 

In onze school was enkele dagen een waar 

museum met prachtige werkstukken van onze 

leerlingen i.v.m. het afgeronde Jeelo thema. 

Wat fantastisch dat er zoveel vaders en moe-

ders samen met hun kinderen de mooie werk-

stukken hebben bekeken. 

Juf Lucy 

Op 1 april is 

Tara geboren, 

dochter van 

juf Lucy ! Zij 

kwamen deze 

week op be-

zoek in unit 4, 

en brachten 

beschuit met 

muisjes mee.  

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

http://www.molenven.nl/activiteiten
http://www.molenven.nl/activiteiten
mailto:info@molenven.nl
mailto:wiekendje@molenven.nl
mailto:jaarboekmolenven@hotmail.nl?subject=Jaarboek%20
https://nl-nl.facebook.com/Molenven.Vught


De tentoonstelling 
 
Er is een tentoonstelling over kunst. 
Bij de school het Molenven.  
Unit 1 heeft taartjes van sponzen ge-
maakt en versiert. 
 
Unit 2 heeft de ingang versiert met pi-
laren en bogen  en nog meer dingen.  
 
En unit 3 heeft stoelen en tafels ge-
maakt. 
En ze hadden dit allemaal voor het 
feest van Meret en Bart gemaakt. 
 
Sacha unit 2a 

Tentoonstelling afsluiting Jeelo project  
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De tentoonstelling 
 
Er is een tentoonstelling bij ons op 
school. 
En onze school heet het Molenven. 
Unit 2 heeft bogen gemaakt. 
Waar allemaal slingers en knutsel-
werken aan hangen. 
De andere klassen van unit 2 heb-
ben pilaren gemaakt. 
Een andere klas heeft slingers ge-
maakt aan paaltjes. 
 
Ella unit 2a. 
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De pilaar 
 
Om een pilaar te maken. 
Heb je een paar een liter pakken 
nodig. 
En je hebt gekleurde velletjes no-
dig. 
En om het af te maken kan je er 
nog wat opzetten. 
 



Rondleiding Spaanse studenten 
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Hoi wij zijn Sanne, Gigi en Eline. 

Wij hebben Spaanse studenten rondgeleid.  
De studenten waren heel enthousiast over wat wij hadden verteld. 
We hadden ze verteld over het unit onderwijs. 
 
Gigi vond het leuk, dat ze enthousiast waren. En dat ze zoveel wilden weten over on-
ze school. Ze vroegen veel over hoe het is met unit onderwijs daarom konden we on-
ze eigen mening geven. 
 
Sanne vond het leuk, om onze school te laten zien en de dingen die wij hier doen uit-
teleggen. Verder vond ik het lastig om in het Engels te praten. Maar het is wel speci-
aal om met mensen uit een ander land te praten. 
 
Eline vond het leuk, om alle dingen die ze vroegen uitteleggen. En ik vind het ook 
leuk om een beetje uitdaging met Engels te hebben. Ik vond het ook leuk dat ze zo-
veel vragen hadden en die dan ook te kunnen beantwoorden. 
 
Samen hebben we het heel goed gedaan en er een leuke middag van gemaakt!!!                        
  

Geschreven door : Gigi, Sanne en Eline  



Hi there! 

Our experience at the primary school “Het Molenven” has been unforgettable becau-

se we have been able to share part of our day with the children of the school and this 

made us understand better their daily life and how they work. For us, being able to 

see this in flesh and blood is a unique opportunity as future teachers since in Spain 

education is very traditional; it has been a pleasure learning from the methods and 

strategies that are used in The Netherlands to improve and follow a path that gives 

children skills useful for the  21st century. 

Especially we have enjoyed the art projects where every child has created his/her 

own product. We saw how excited they were in this project and we believe that this is 

the foundation of meaningful learning because they get involved in what they are do-

ing and this allows them to learn and remember what they have learnt. Also, we felt 

the happiness that there is in the atmosphere of the school which is something that 

every education system should have as a goal because happy children mean a hap-

py school and this implies a society of happy citizens. 

To sum up, we want to highlight that the spaces in the school center and the idea of 

mixing ages in the same classroom also provide a good environment to learn and 

promote learning from each other. We would like to thank you for letting us enter your 

school and sharing with us that a quality education is possible if we work hard to 

change it and above all, if we believe in it. 

 

Students from Blanquerna University, Barcelona 

7 April 2017 
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06-04-2017 

Vanmiddag kwamen er Spaanse studenten naar onze school, om te kijken hoe wij 

het hier doen op het Molenven. Daar hadden ze begeleiders voor nodig en vonden 

het leuk als dat kinderen waren, en wij melden ons meteen aan! Ook al kunnen we 

helemaal niet zo super goed Engels. Er wilden best veel kinderen meedoen aan de 

rondleidingen, maar gelukkig konden we allemaal meedoen. Dus toen zaten we met 

zijn drietjes bij elkaar, en kregen we 2 Spaanse studenten voor ons, Estrella en Ro-

ser, om een rondleiding te geven. We begonnen bij unit 1, en daar vonden ze de 

kleuters wel heel schattig. Toen gingen we naar unit 2, daar hebben we verteld over 

de tablets  die wij hier op school gebruiken. Bij unit 3 hebben we even staan kletsen 

over de producten en gaf Mollie uitleg over het Jeelo project. Toen we terug kwamen 

bij unit 4 hebben we de handlettering workshop laten zien, de producten van anderen 

en onze eigen producten, die vonden ze heel leuk. En toen was het alweer tijd om 

terug te gaan! Met ons Engels viel het hartstikke mee, en we hebben heel veel gela-

chen! Kortom, het was een hele leuke rondleiding, en we wensen de Spaanse stu-

denten nog heel veel plezier in Nederland! 

 

 Liefs van Rosa-Lynn, Lara en Fleur uit 4c 
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Wat zijn we blij met de opbrengst van de Jumbo-spaaractie ! Iedereen 
héél erg bedankt voor het sparen.  
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Op 9 en 10 mei komt de schoolfotograaf. We zijn opzoek naar 

2/ 4 ouders die de schoolfotograaf willen ondersteunen. Zij 

moeten dan de nieuwe groepen halen, controleren of alles 

goed gaat en kijken of ook daadwerkelijk alle kinderen op de 

foto gaan.  

Op 9 mei zoeken we nog 1 persoon tussen 08.30 - 14.00 uur 

(of 2 personen waarvan eentje de ochtend shift doet 08.30 -

11.30 en de ander de middag 11.30 -14.00 uur) 

Op 10 mei zoeken we nog 2 personen of de hele dag van 08.30 -14.00 uur of tus-

sen 08.30 - 11.30 (2 personen) en van 11.30 - 14.00 uur (2 personen) 

 

Opgeven graag via ov_molenven@hotmail.nl 

Schoolfotograaf - hulp gevraagd 

mailto:ov_molenven@Hotmail.nl


Hallo allemaal, 

Afgelopen zaterdag 8 april mochten wij meedoen aan de Nederlandse Kampioen-

schappen skiën voor scholen in Zoetermeer. 

We moesten heel vroeg opstaan. De vader van Jaap en de ouders van Dirk reden al 

voor 7.00 ’s ochtends met ons weg uit Vught. Toen we daar aankwamen was het er 

erg druk. Er deden 159 kinderen mee aan de wedstrijd. Nadat we waren omgekleed 

mochten we wel een uur in skiën. Het linker gedeelte van de Zoetermeer helling werd 

gebruikt om te oefenen op het rechter gedeelte was de slalom al uitgezet. 

We vonden het allemaal wel een beetje spannend om dat niemand van ons het par-

cours kende en had geoefend. We hadden startnummer 108 t/m113 dus we moesten 

nog even wachten voordat we onze eerste run konden skiën. Iedereen wilde zo hard 

mogelijk gaan waardoor sommige kinderen uit de bocht vlogen. Gelukkig niemand uit 

ons team want wij hebben allemaal de finish gehaald. Na twee runs had Nynke de 

snelste tijd binnen ons team en werd Dirk 2e en Jort 3e. 

Om half 1 was alles afgelopen en begon de prijsuitreiking. Eerst de prijs voor de bes-

te scholen. Wij zijn als team op de 16de plaats geëindigd van de 36 teams die mee-

deden. Daarna werd het individuele klassement bekend gemaakt. We hadden als 

school bijna toch nog een prijs gehaald omdat Nynke 4de is geworden bij de meisjes. 

Wij waren heel blij met onze plaatsen en de mama van Dirk had champagne meege-

nomen om dit te vieren! 

We vonden het een super dag en willen volgend jaar heel graag weer meedoen. 

Groetjes, Kiki Jaap, Jort, Dirk, Stijn en Nynke  
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Paas speurtocht unit 1 



De Tietsch-competitie 
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Emma, de winnaar van unit 3 en  

Matthijs, 2e prijs van unit 3  



Unit 3 samenwerkopdracht 

Elk groepje krijgt 1 rauw ei, 25 rietjes en 1,20 m plakband.  
Bedenk een constructie waarbij het ei niet kapot gaat als je het vanaf 
1,50 m naar beneden gooit, 
De eieren die heel blijven worden vanaf 2,0 m naar beneden gegooid.  
Wie o wie heeft het winnende ei ?  
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“Plezier in lezen”, ook als je dyslexie hebt 

Kinderen met dyslexie leren ook lezen. Zij hebben wel meer tijd en oefening nodig om 
zich het vlot technisch lezen eigen te maken. Dat gaat weleens ten koste van het lees-
plezier. Wat kunnen ouders en school doen om de kinderen te ondersteunen en te mo-
tiveren? 
 
Op dinsdagavond 16 mei a.s. wordt er in de stadsbibliotheek in Den Bosch een infor-
matievond georganiseerd over dyslexie en het bevorderen van het leesplezier. 
 
Wat kunt u verwachten op deze avond? 
 

 Informatie over dyslexie  

 Wat kan de school extra doen? 

 Hoe kunnen ouders hun kind ondersteunen? 

 Een rijke leesomgeving. Ter informatie en inspiratie nemen we een kijkje in het 
speciale aanbod van de bibliotheek 

 Tips en tools 

 Ruimte voor vragen 
 
Via onderstaande link vindt u meer informatie over deze avond en kunt u zich als ouder 
geheel kosteloos aanmelden voor deze avond. 
 
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/agenda/cursus/392-plezier-in-lezen.html 

http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/agenda/cursus/392-plezier-in-lezen.html

