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Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 17 april: Eerste Heilige 

Communie  

 18 april: Ouderavond 
20.00-22.00 uur  

 19, 20 en 21 april: Cito 
Eindtoets groep 8  

 22 april: Sponsorloop 
Koningsspelen  

 25 april t/m 6 mei:  Mei-
vakantie  

 11 mei: Brainstormavond 
20.00-22.00 uur  

 12 mei: Praktisch ver-
keersexamen gr. 7  

14 april 2016  2015-2016 

Vanuit het MT 
 
In dit Wiekendje informeren we u graag weer 
over allerlei interessante activiteiten en gebeur-
tenissen. 
 
 

Juf Marion gaat met pensioen 

Na een prachtige carrière van 42 jaar onder-

wijs aan Het Molenven zal juf Marion Broeders- 

van der Heijden aan het einde van dit school-

jaar haar loopbaan beëindigen en gaat zij ge-

nieten van haar pensioen. Momenteel is juf 

Marion afwezig door ziekte en wordt zij voorlo-

pig vervangen door de invalster juf Jermaine. 

De ouders van deze groep worden regelmatig 

geïnformeerd over het herstel van Marion en 

de vervanging. We wensen Marion een voor-

spoedig herstel toe. 

 
 
 

Ouderavond 18 april: 
Ruim honderd ouders hebben zich opgegeven 
voor de Ouderavond van maandagavond 18 
april a.s. De agenda voor deze avond vindt u 
op pagina 3. 
 

Communie:  

A.s. zondag 17 april doen 17 leerlingen van 

groep 4 van Het Molenven hun communie . We 

wensen deze leerlingen en hun ouders veel 

plezier en een fijne dag. 

 

Evaluatie schooltijden: 

De nieuwe schooltijden van Het Kwartier zijn 

nu sinds dit schooljaar een feit. We zijn be-

nieuwd naar de ervaringen van ouders en leer-

lingen tot nu toe. Daarom zal er na de meiva-

kantie een enquête onder ouders en leerlingen 

worden uitgezet over de ervaringen t.a.v. de 

nieuwe schooltijden. 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

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


Hoe zit het met de markering van onze school? Is het Molenven goed zichtbaar in de wijk, in 

Vught, op internet en social media? Hoe kunnen we dat nog meer verbeteren zodat nieuwe ou-

ders en geïnteresseerden ons goed kunnen vinden en weten waar we voor staan? Allerlei vra-

gen waar we graag eens bij stil willen staan samen met ouders die beroepsmatig of vanuit inte-

resse, mee willen denken. 

Deze thema avond staat gepland op woensdagavond 11 mei van 20.00 tot 22.00 uur, er hebben 

zich al een aantal enthousiaste ouders aangemeld !  Je bent van harte welkom om aan te slui-

ten. Heb je interesse, geef je dan op door een mailtje te sturen naar info@molenven.nl 

Brainstormavond: Hoe zetten we het Molenven goed op de kaart?  
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mailto:info@molenven.nl?subject=Brainstorm
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Agenda 

Ouderavond 

Maandag 18 april 2016 

  
 

Voor: Alle ouders en 
verzorgers van 
leerlingen van Het 
Molenven 

Tijd: 20.00-22.30 uur 

Door: Leerkrachten en 
directie 

Gast: Ineke van 
Sijl, onderwijsad-
viseur Slimonder-
wijs 

Locatie: Basisschool Het Mo-
lenven 

Centrale hal in Het 
Kwartier 

  

Samen gaan we voor goed onderwijs op Het Molenven!!! 

  

  

Nr. Agendapunt Tijd 

 

1. Inloop met koffie en thee 

  

19.45 u 

2. Opening 

  

20.00 u 

3. Onderwijs in ontwikkeling 

 Onderwijs 20e en 21e eeuw 

 Ontwikkelingen in de samenleving en 

wetenschap 

 Visie op organisatie van leren op Het 

Molenven 

 Wat betekent dit voor organisatie-

structuur 

 Enkele cijfers 

20.05 u 

4. In gesprek met elkaar 21.00 u 

5. Schets van het vervolg 21.30 u 

6. Afsluiting en borrel 22.00 u 

7. Afronding 22.30 u 
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Uitwisselingsproject: leren van en met elkaar  

Maandag hebben 10 Spaanse studenten een be-

zoek gebracht aan onze school om te kijken hoe 

het Nederlandse basisonderwijs er in de praktijk 

uitziet. Dit doen we in samenwerking met het Mau-

rickcollege. Ze kregen een rondleiding van 2 leer-

lingen uit groep 5, Molly en Frederique. Ze hebben 

verschillende groepen bezocht en zijn in gesprek 

gegaan met enkele ouders. Het was een leuke 

leerzame dag! 



 Verjaardagen 

15 april: Diede gr. 3a 

18 april: Cas gr. 3b 

21 april: Rein gr. 4a 

22 april: Joseline gr. 1b 

23 april: Bart gr. 2a 

23 april: Ennius gr. 3b 

24 april: Frederique gr. 4a 

25 april: Kamiel gr. 7a 

27 april: Féline gr. 5a 

28 april: Amber gr. 7a  
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Afsluiting Jeroen Bosch project  
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Beste ouders/verzorgers, 

Vrijdag 22 april zijn Nationale Koningsspelen. Wij hebben ervoor gekozen om dit voor 

onze school in te vullen met een sponsorloop.  

Samen met de kinderen uit de leerlingenraad hebben we gekozen voor het doel: 

Dream4kids. De kinderen van de leerlingenraad gaven aan dat ze het leuk vinden om 

iets te doen voor andere kinderen. 

Dream4Kids ondersteunt de medische en psychische behandeling door de allergroot-

ste dromen van kinderen in vervulling te laten gaan tijdens een droomdag.  

Meer informatie staat op de site: www.dream4kids.nl 

Voorafgaand aan de sponsorloop wordt het geld opgehaald voor het goede doel. De 

kinderen krijgen een envelop mee van school met daarin een brief. Op de achterkant 

van de envelop kunt U dan aangeven hoeveel U doneert en dan kan het geld direct in 

de envelop gedaan worden. Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk vrienden, familie en 

kennissen de kinderen sponsoren. 

De sponsorloop is van 09:30 tot 10:30 uur. Bij binnenkomst zal er in iedere klas vanuit 

de Koningspelen een ontbijt klaar staan, daarna zullen de kinderen voor de school 

verzamelen bij het startpunt. Het zou leuk zijn als er langs het parcours ouders staan 

om de kinderen aan te moedigen. Het parcours loopt via de dijk rondom de school. Na 

ieder rondje krijgen de kinderen een stempel op hun stempelkaart. De kleuters starten 

als laatste en lopen samen met de leerkracht de rondjes. Binnen de parallelgroepen 

kan er ook nog een traktatie worden verdiend voor de groep die de meeste rondjes 

loopt. 

’s Middags om 13:45 uur zal de ”cheque” aan een ambassadeur van de stichting wor-

den overhandigd. Ook dan bent U weer van harte welkom. 

Uiteindelijk verdienen wij als school dan de status “droomschool”. 

Zorg dat U kind die dag sportkleding draagt en water bij zich heeft. 

Wij hopen jullie allemaal aan de zijlijn van het parcours te zien! 

Met vriendelijke groet, 

De sportcommissie 

Sponsorloop  

http://www.dream4kids.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3z7XojNnLAhXDqA4KHVxQDtUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.coffee4kids.nl%2Fambassadeurs.html&psig=AFQjCNGKac1Io-j__xvBlG_UaYhdT52LJA&ust=1458901200032316
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Het Kindpakket  

Sinds 1 januari 2016 heeft de gemeente Vught het Kindpakket. Heeft u kind een 
fiets nodig? Of een computer? Gaat dat niet omdat dit te duur is voor u? Het kind-
pakket biedt een tegemoetkoming voor inwoners van Vught met een laag inkomen.  

 

Hebt u kinderen tot 17 jaar oud en een inkomen minder dan 110% van de bijstands-
norm? Kijk dan op de website van Wegwijs+. Op de website leest u meer over de 
voorwaarden en mogelijkheden van het Kindpakket. U mag voor vragen ook bellen 
met Wegwijs+ via 073-6580 750. U kunt bellen van maandag tot en met donderdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur. 

 

Andere regelingen 

Naast het Kindpakket heeft de gemeente Vught meerdere regelingen voor kinderen 
tot en met 17 jaar. Beantwoord het Kindpakket niet uw vraag? Wellicht bieden het 
Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds een oplossing. Het aanvragen van een 
vergoeding vanuit het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds kan u niet zelf. Dit 
gebeurt via intermediairs zoals de basisschool van uw kind(eren).   

 

Voldoet u niet aan de voorwaarden die zijn gesteld aan deze regeling? En bieden 
het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds niet de oplossing. Mensen met een 
inkomen van 110% tot 120% van de bijstandsnorm kunnen mogelijk terecht bij 
Stichting Leergeld Vught  

06 – 543 87 803 of http://www.leergeld.nl/vught/. 

 

http://www.weekvandeteek.nl/ 

 

 

 

 

Bijlage 1: Mad Science Bomberbot ( Bomberbot is een online game waarmee kin-

deren makkelijk en spelenderwijs leren coderen. In samenwerking met Bomberbot 

verzorgt Mad Science naschoolse cursussen om kinderen in aanraking te brengen 

met de wereld van coderen.)  

 

Nieuwsbrief van Zwaluw over schoolvoetbaltoernooi en vriendinnendag:            

http://us13.campaign-archive1.com/?

http://www.leergeld.nl/vught/
http://www.weekvandeteek.nl/
http://us13.campaign-archive1.com/?u=3e9a1e006604d8eec88e6e584&id=3db97abd27&e

