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Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 17 okt: Oudergesprek-

ken Unit 4 

 18 okt: Oudergesprek-
ken Unit 1( gr.2)-4  

 20 okt.: Oudergesprek-
ken Unit 1( gr.2) -3 

 24 t/m 28 oktober: 
Herfstvakantie 

 9 nov. : Studiedag, alle 
leerlingen vrij 

13 oktober 2016 2016-2017 

Vanuit het MT 

Afgelopen maandag was er een studiedag. Het 

ochtendprogramma bestond uit het verder uit-

werken van het werken in units. Onder leiding 

van Ineke van Sijl, onderwijsadviseur van Slim-

Fit, werden de ervaringen van de eerste 

schoolweken gebruikt om in elke unit aan de 

slag te gaan met te verrichten taken. 

Het middagprogramma stond onder leiding van 

vertegenwoordigers van ‘Jeelo’, de methode 

voor ontwikkeling van brede wereldoriëntatie in 

alle units. Zij konden antwoord geven op onze 

gebruikersvragen en gaven handvatten om 

Jeelo nog beter te benutten in ons onderwijs-

aanbod. 

 

 

Kennismakingsgesprekken 

Vorige week ontvingen alle gezinsoudsten 

(jaargroepen 2-8) een uitnodiging voor de ken-

nismakingsgesprekken die volgende week 

plaatsvinden. Als u meerdere gesprekken heeft 

en tussendoor even moet wachten, dan staat in 

de centrale hal koffie/thee voor u klaar. 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

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


Komende week zullen de gevonden voorwerpen van 
de afgelopen weken weer uitgestald liggen in de cen-
trale hal. 

Kom eens kijken of er iets van jou tussen ligt. 

Gevonden voorwerpen  
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Oproep oudervereniging  

Beste ouders 

Met ingang van het nieuwe unit onderwijs heeft er een taakverschuiving plaatsgevon-
den waardoor de leerkrachten meer tijd nodig hebben voor het onderwijs. Het gevolg 
hiervan is dat er om tradities in ere te houden en de activiteiten plaats te kunnen laten 
vinden, meer inzet van ouders verwacht wordt bij de organisatie hiervan. De verschil-
lende commissies zijn hierdoor op zoek naar extra ouders. Vanuit de oudervereniging 
ondersteunen wij de commissies op financieel gebied en we willen de commissies 
ook helpen bij het zoeken naar nieuwe ouders die de organisatie samen met de leer-
krachten op zich kunnen nemen. In de bijlage treffen jullie een korte taakomschrijving 
en het aantal benodigde ouders aan voor de commissies. Voor verdere informatie 
graag direct contact opnemen met de leerkracht. 

 Met vriendelijke groeten, 

 De oudervereniging 

Wij heten Gijs van 

harte welkom!  

Wij wensen hem een 

goede start en veel  

plezier op onze 

school. 

Bijlagen en links: 

Bijlage : Oudervereniging  commissies ouders gevraagd 

Bijlage 2: Jeugdwerk Rozenoord For Teen Poppers  - Zingen is leuk voor jong en 
oud! 
Wij zijn kinderpopkoor de For Teen Poppers uit Vught, en zoeken kinderen tussen 

de 8 en 13 jaar oud die het ook leuk vinden om te zingen. 

 

Move Vught: http://www.movevught.nl/fun2move-apenkooien-freerunnen/ 

http://www.movevught.nl/fun2move-apenkooien-freerunnen/


Opa en Oma dag in Unit 1 

A.s. dinsdag 18 oktober 

Van 9.30-12.00 uur 
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