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Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 20 en 22 juni: ouderge-

sprekken ( uitgez. Unit 4) 

 28 juni: Zomerfeest 

 7 juli: Musical en eind-
feest jaargroep 8  

 11 juli : Ouderavond 

 12 juli: Overvliegen jg 2  

 14 juli: Laatste school-
dag, alle leerlingen om 
12.00 uur vrij 

 
http://www.molenven.nl/
activiteiten 
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Vanuit het MT 

 In dit Wiekendje informeren we u graag weer 

over allerlei onderwerpen vanuit onze school. 

Zoals u waarschijnlijk in de pers heeft verno-

men, vindt op 27 juni een landelijke prikactie 

plaats in het basisonderwijs. Deze actie is een 

initiatief van een samenwerkingsverband van 

leerkrachten, onderwijsbonden, schoolleiders 

en schoolbesturen en gaat over de bekosti-

ging, salariëring en werkdruk in het basison-

derwijs. Bij ongewijzigd beleid dreigt landelijk 

een lerarentekort te ontstaan met alle gevolgen 

van dien.  

De prikactie houdt in dat scholen van Stichting 

Leijestroom, waaronder ook Het Molenven, op 

27 juni hun deuren pas openen om 9.30 uur. U 

kunt ons ondersteunen door een petitie te on-

dertekenen op www.pofront.nl.  

Wij betreuren de overlast die deze actie voor u 

kan betekenen en vragen uw begrip. Bij voor-

baat onze dank daarvoor.  

Voor vragen over deze staking kunt u mailen 

naar: info@molenven.nl 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nll 

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

In de komende 2 weken krijgen de kinderen van unit 2 t/m 4 sport(atletiek) lessen 

van Prins Hendrik aangeboden onder schooltijd om wat extra te bewegen en kennis 

te maken met verschillende sporten. 

Denken jullie aan sportkleding op die dagen. Sportschoenen zonder noppen. 

Maandag 19 juni     Unit 4 

Dinsdag 20 juni      unit 3 

Donderdag 22 juni unit 2 

Maandag 26 juni     unit 4 

Dinsdag 27 juni      unit 3 

Donderdag 29 juni  unit 2 

Raadsel 1 uit unit 4 :  

Raadsel 2 uit unit 4: 



Voor ons zomerfeest op 28 juni zoeken wij weer heel veel 

hulpouders. U kunt zich vanaf heden inschrijven op de daar-

voor bestemde lijsten, deze hangen bij de klaslokalen.  

De bonnen-voorverkoop is op : 

Dinsdag 27 juni om 13.45 uur en 

Woensdag 28 juni om 08.15 uur 

In verband met de verwachte drukte vragen wij u gebruik te 

maken van de bonnen-voorverkoop. 

Heeft u het prachtige schaduwdoek al 

gezien boven de zandbak?  

Zomerfeest 2017 
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Jeelo: Zorgen voor dieren 
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Woensdag zijn de laatste 4 vlinders uitgekomen 

en vrijgelaten. Wat hebben we onze ogen uitge-

keken en er veel over geleerd de afgelopen we-

ken. Om van zo dichtbij de ontwikkeling mee te 

maken van rups tot vlinder is erg bijzonder! 
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De kuikentjes gaan morgen terug naar de zorgboerderij. Ze zijn toe aan wat meer 

ruimte om te kunnen fladderen en scharrelen. Unit 3b en 3c brengen volgende week 

en de week erna een bezoek aan de kuikens op de zorgboerderij. Unit 3a zoekt nog 

rij ouders voor dit bezoek. 

Avondvierdaagse 2017 

Dag 1: De start van de 

avond 4-daagse. Nog even 

op de foto met de burge-

meester.  
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Unit 3: 
Een hulphond in opleiding moet le-
ren om te gaan met kinderen. Een 
aantal kinderen was/is bang voor 
honden en heeft wellicht  geleerd om 
minder bang te zijn. In de presenta-
tie over hulphond Nederland hebben 
de kinderen geleerd hoe een pup 
opgroeit tot hulphond. 
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Oplossing van raadsel 1: q (qkulleq) kukeleku 

 

Raadsel 2:  


