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 15 juli 19.30 uur:       

Musical groep 8B 

 19 juli 20.00 uur : Eind-
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ouders en leerlingen 

 22 juli, 12 uur:           
Zomervakantie  

 5 september: Eerste 
schooldag  

 27 september: Ouder-

avond  
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Vanuit het MT 

Terugkoppeling enquête nieuwe 

schooltijden 

Vandaag vindt u de terugkoppeling van 

de enquête nieuwe schooltijden in de bij-

lage van het Wiekendje zoals we die on-

langs hebben afgenomen bij onze ouders 

en leerlingen. In de periode na de zo-

mervakantie gaan we kijken wat we kun-

nen doen om de aandachtspunten, waar 

mogelijk, te verbeteren.  

Terugkeer zwangerschapsverlof en 

afscheid juf Lieke 

Na de zomervakantie zullen juf Martine 

Swager en juf Jessica van Leeuwen weer 

terug keren van hun zwangerschapsver-

lof. Juf Lieke heeft hen beiden met veel 

plezier vervangen in groep 7. We bedan-

ken juf Lieke voor haar inzet, betrokken-

heid en enthousiasme in de afgelopen 

periode.  

Evaluatie leerlingenraad 

Op vrijdag 8 juli jl. heeft de leerlingen-

raad in een laatste vergadering van dit 

jaar het schooljaar geëvalueerd.  We be-

spraken de pluspunten en de aandachts-

punten voor het overleg van volgend 

jaar. Hieronder volgt een overzicht van 

de uitkomsten. In het nieuwe schooljaar 

zal er in alle basisgroepen van unit 3 en 

4 een verkiezing plaatsvinden. 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 
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Uitkomsten evaluatie: 

 Pluspunten: 

Iedereen was er; de groep was telkens compleet 

Iets te eten / samen eten 

Samen praten in de leerlingenraad 

In de klas praten over leerlingenraad 

Juf houdt rekening met leuke dingen tijdens de vergadering 

 

Aandachtspunten ( in groen): 

Tijden kwamen soms lastig uit 

geplande  datum leerlingenraad niet wijzigen 

planning maken  

Vrijdag iets vroeger vergaderen Iets meer aan de doelen werken 

Iets meer de thema’s uitwerken 

Iets meer doen tijdens de leerlingenraad 

Met werkvormen werken is fijn 

Niet in teamkamer want dan word je snel afgeleid 

Weinig vergaderingen  in een jaar  

Betere planning 

Meer bijeenkomsten inplannen 

Mijn klas is minder betrokken, jammer  

De kascommissie loopt niet zo goed:  

       De plannen die gemaakt worden voor de kas verder uitwerken  

Nieuwe ideeën om volgend jaar mee aan de slag te gaan: 

Geen looplaatjes 

Meer dagen —> bieb open 

Grotere bieb  
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Ouderavond dinsdag 27 september  2016 

Tijdens de ouderavond van 18 april en het oudercafé van 11 mei jl. bent u 

geïnformeerd over de schoolontwikkelingen en veranderingen voor het 

schooljaar 2016-2017. Direct na de zomervakantie willen we u in een vol-

gende ouderavond verder informeren  over  

“De transitie naar Molenven 2.0 in perspectief” .  

Tijdens deze ouderavond vertellen we u over onze eerste ervaringen in de 

nieuwe groepen en units en komen de volgende punten aan bod:  

 Oorsprong → genomen stappen → toekomst. Uitleg wat we doen, 

waarom we dat doen en HOE we dat doen. 

 Verduidelijken van het groeipad. Welke  stappen zijn al gezet, welke 

besluiten al zijn genomen. 

 Hoe meten we onderweg de voortgang. We plaatsen alle stappen in 

groter perspectief: verleden, heden én toekomst. 

 Activeren en betrekken van de omgeving. Beantwoorden van vragen, 

wegnemen zorgen en vragen om deelname om het NOG beter te ma-

ken. 

 In contact met de leerkrachten van de basisgroep en unit van uw 

kind. 

We rekenen erop dat alle ouders op deze ouderavond in september aan-

wezig zullen zijn.  

 

 

Afscheid van leerkrachten 

 

In het vorige Wiekendje vertelden wij u over het afscheid van juf Marion, 

juf Marie-Jose Berkelmans, juf Angela van der Wijst, juf Dorine van Hedel 

en juf Joyce Hoksbergen. Hieronder schrijven deze collega’s ieder een per-

soonlijk woordje.  

Op woensdagmiddag 20 juli a.s. nemen we met alle leerlingen afscheid 

van juf Marion, juf Marie-Jose, juf Dorine, juf Joyce en juf Angela en is er 

tussen 14.00 en 14.30 uur gelegenheid voor ouders om afscheid te nemen 

van deze leerkrachten. 

 

“Nieuwe” leerkracht  

In dit Wiekendje stelt Gian van Doorn, de nieuwe leerkracht, zich aan u 

voor.  
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Toen ik begin dit jaar het aantal instromende kleuters vernam, realiseerde ik me 
meteen wat dit voor Het Molenven betekende. 

Met deze daling zouden er diverse jonge bekwame collega’s van Het Molenven 
moeten vertrekken. Collega’s waar ik al tientallen jaren lang met plezier mee samen-
werk.  

Aangezien ik toch al van plan was om in 2017 met pensioen te gaan en door wat 
gezondheidsproblemen, besloot ik om al dit jaar te gaan . 

Wanneer je tweeënveertig jaar deel uitmaakt van een school-gemeenschap, komt er 
van alles op je pad, hoogtepunten maar ook moeilijke momenten. 

Gelukkig werkte ik al die jaren samen in een hecht team, met betrokken ouders en 
enthousiaste kinderen, want alleen als deze drie goed samenwerken, sta je sterk en 
komt een kind tot bloei. 

In alle groepen heb ik wel een of meerdere jaren met plezier lesgegeven, maar 
groep drie [toen nog de eerste klas] en later groep acht, hadden wel mijn voorkeur. 
Evenals het belang van goed natuuronderwijs en buitenschoolse activiteiten.  

Ieder kind apart zien en zorgen dat hij of zij zich ontwikkelt tot een zelfstandig, geluk-
kig individu, dat was mijn inzet. 

Veel kinderen zag ik later terug in Vught en omgeving, als tiener, jong volwassene, 
ouder of zelfs als collega. 

Als ik zo’n oud-Molenvenner tegen kom, worden er al snel herinneringen opgehaald. 
Het is altijd hartverwarmend om met hen over hun schoolervaringen te praten en 
daar weer van te leren. 

Vele hechte vriendschappen en zelfs huwelijken kwamen eruit voort.  

Tijdens de vele reünies waarop ik uitgenodigd ben, blijkt dat vrijwel alle leerlingen 
prima terecht gekomen zijn. En dat doet me goed. 

De leerlingen en mijn collega’s die het nieuwe schooljaar op Het Molenven verder 
gaan, wens ik een fijne, stabiele leeromgeving toe. 

Bedankt voor jullie vertrouwen,  ik zal jullie allen zeker missen.   

Het Molenven zal altijd een bijzondere plekje in mijn hart innemen en ik blijf jullie 
zeker volgen, 

Marion Broeders-van der Heijden. 

Beste ouders , 

Na 16 fijne jaren op het Molenven heb ik besloten om als juf te stoppen. 

Mijn man heeft het bedrijf verkocht, we gaan een huis bouwen, er zijn kleinkinderen 
waar ik erg van geniet en we willen de wereld nog verder gaan verkennen. Genoeg 
boeiende dingen die mijn dagen zullen gaan vullen. 

Ik heb met liefde en veel plezier bijgedragen aan de ontwikkeling van jullie kinderen. 

Dank voor de fijne samenwerking, 

 

een warme groet Marie-Jose Berkelmans 



Beste ouders/verzorgers, 

 

Na 14 jaar gewerkt te hebben op het Molenven ga ik na de zomervakantie een nieu-

we uitdaging aan op de Vlindertuin. 

Ik wil jullie graag bedanken voor de mooie jaren op het Molenven, ik heb met veel 

plezier jullie kinderen mogen lesgeven. 

 

Lieve groet, Dorine van Hedel.  
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Afscheid van het Molenven 

Na 14 jaar met veel plezier op het Molenven gewerkt te hebben is het tijd voor ver-

andering.  

Het komende schooljaar zal ik de overstap maken naar Basisschool de Vlindertuin in 

Den Bosch. Daar krijg ik de kans om te gaan werken met een geheel andere popula-

tie dan ik gewend ben op Het Molenven. Ook krijg ik daar de mogelijk om mezelf nog 

meer te ontwikkelen op het gebied van ICT.  

Ik wil graag via deze weg iedereen bedanken die er mede voor gezorgd heeft dat ik 

zo lang met veel plezier op Het Molenven gewerkt heb. Collega’s, ouders maar voor-

al wil ik de leerlingen bedanken die ik veel heb kunnen leren en waar ik veel plezier 

mee heb beleefd.  

Bedankt en misschien tot ziens! 

Angela van der Wijst 

Hallo allemaal, 

Na 10 mooie jaren op het Molenven, waarvan 9 bij de kleuters, 1 jaar groep 3 en 

twee jaren gecombineerd met groep 4 en 8, heb ik kortgeleden besloten om me vol-

ledig te gaan richten op iets anders. Ik ben van plan om 4 dagen als gastouder te 

gaan werken bij mij thuis. De papieren zijn allemaal in orde, maar de kinderen moe-

ten hun weg nu naar mij gaan vinden. Zodat ik na de zomervakantie kan beginnen. 

Ik zal vooral de kleuters, de spontane acties met de klas en de collega's gaan mis-

sen. Natuurlijk kom ik snel langs om te kijken hoe het met iedereen gaat. En ga ik de 

komende week gebruiken om goed afscheid te nemen van iedereen. 

Groetjes, Joyce Hoksbergen  

Attentie : 

20 juli is er bij Prins Hendrik nog een sportdag die extra drukte in de 

ochtendspits kan opleveren. 



'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in 

jezelf. Op het Molenven wordt gebruik gemaakt van Fides. De Fides-methodiek wil 

via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in jezelf en je omgeving. Het gaat 

erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Om dit zichtbaar te 

maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik maken van alledaagse 

"symbolen".  

Iedere maand staat er een symbool centraal. Deze maand is dat de 100% spiegel. 

“Ik ben goed zoals ik ben!” Dat was zo en dat is zo. Vanuit die gedachte kijken we 

samen  waarin nog meer acceptatie en groei mogelijk is. 

 

Quinten uit groep 6 schrijft iedere maand een stukje over een van de symbolen: 

De 100% spiegel 

De 100% spiegel is niet zomaar een spiegel, maar een speciale spiegel. 

De spiegel staat voor "geloof in jezelf" 

Bijvoorbeeld als je in de spiegel kijkt moet je denken, ik ben het. 

De spiegel kan je helpen om zelfvertrouwen te krijgen. 

De spiegel kan je vertellen dat er niks mis is met je. 

Als je in de spiegel kijkt, denk je weer "ik hoor er ook bij". 

De spiegel helpt je altijd als je buiten gesloten wordt. 

Maar helpt ook als je boos bent of als je verdrietig bent. 

Dus een kleine samenvatting: de spiegel helpt je altijd. 

 

Fides  
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Beste ouders van Unit 2 en beste ouders van het Molenven, 

Mijn naam is Gian van Doorn, 25 jaar en woonachtig in Berlicum. Vanaf komend 

schooljaar ben ik werkzaam als leerkracht in Unit 2. Nadat ik in 2013 afstudeerde 

heb ik na één jaar invallen op diverse scholen met ontzettend veel plezier, de laatste 

twee schooljaren, gewerkt in groep 5 op de Springplank hier in Vught.  

Door de Wet Werk en Zekerheid was ik genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieu-

we uitdaging. Deze heb ik op het Molenven gevonden en ik heb er dan ook veel zin 

in om te starten in Unit 2 en een aantal woensdagen in Unit 4! 

Naast het lesgeven zijn mijn andere hobby’s volleybal en muziek maken op mijn 

trombone.  

Ik kijk enorm uit naar de start van het nieuwe schooljaar, hopelijk zie ik u snel en kun-

nen we nader kennismaken.  

Heel veel groetjes, 

Gian van Doorn  
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Vandaag nemen we op alle basisscholen van Stichting Leijestroom af-

scheid van Theo Vorstenbosch, onze stichtingsdirecteur.  

We kregen een mooie vlinderstruik als cadeau voor onze kleurrijke school.  

Theo geniet lekker van je welverdiende pensioen !  
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Op de oproep van de Jaarboekcommissie om een tekening te maken voor de  

cover van het Jaarboek 2015 -  2016 zijn weer veel mooie en leuke  

tekeningen binnengekomen. 

Aan de leerlingenraad de moeilijke taak om uit alle inzendingen de twee  

mooiste tekeningen te kiezen, eentje voor de voorkant en eentje voor de  

achterkant! 

 

Uiteindelijk is de keuze gevallen op de tekening van Rosa-Lynn uit groep  

6a! Haar tekening komt op de voorzijde van het nieuwe Jaarboek. 

 

Op de achterkant van het jaarboek komt de tekening van Jasmijn uit groep 7a. 

 

Afgelopen vrijdag heeft de Jaarboekcommissie de winnaars op school  

opgezocht en hen met hun tekening en een zak snoep in het zonnetje gezet! 

 

Gefeliciteerd dames, knap gedaan!!! 

 

Het Jaarboek is nog tot de zomervakantie te bestellen, dus wees er snel  

bij. 

Kijk voor alle (bestel)informatie op www.jaarboekmolenven.nl. 

 

De Jaarboekcommissie 
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