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Vanuit het MT 

Ouderavond dinsdagavond 27 september a.s.: 

Op dinsdagavond 27 september ontvangen we graag alle ouders voor de eerste ouder-

avond van dit schooljaar.  We vertellen u graag over ons unitonderwijs en nemen u mee 

in een presentatie waarin de onderwijsontwikkeling van Het Molenven in perspectief 

wordt geplaatst: welke stappen zijn gezet, waar staan we nu en wat kunnen we de ko-

mende tijd verwachten?  Ook bent u van harte welkom in de unit van uw kind waar de 

leerkrachten vertellen over het onderwijs in deze unit. Naast een presentatie zijn in ie-

dere unit informatiehoeken ingericht met de volgende thema’s:  

 Aanbod van de Engels taal 

 Jeelo: de nieuwe methode voor wereld oriëntatie  

 Werken met de weektaak 

 Snappet: leren met een eigen tablet 

 Werken op het werkplein 

 

De indeling van de avond ziet er als volgt uit: 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

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

  
Onderdeel: 
  

  
19.30-20.00 uur: 
  

  
Informatieronde voor alle ouders van unit 1 en 3 

  
20.00-20.15 uur: 

  
Onder het genot van een kop koffie/thee kunt u rondkijken 
in de informatiehoek van de units en met elkaar en de leer-
krachten in gesprek. 
  

  
20.15-20.45 uur: 
  

  
Algemene informatie in de centrale hal voor alle ouders van 
unit 1,2,3,4 
  

  
20.45-21.00 uur: 

  
Onder het genot van een kop koffie/thee kunt u rondkijken 
in de informatiehoek van de units en met elkaar en de leer-
krachten in gesprek. 
  

  
21.00-21.30 uur: 
  

  
Informatieronde voor unit 2 en 4. 

We hopen u hiermee zinvolle en actuele informatie te geven over het huidige onderwijs 

in aan uw kind. 

Morgen krijgen alle oudste leerlingen deze brief mee zodat u het invulstrookje kunt in-

vullen en volgende week kunt meegeven aan uw kind. 

Deze avond kunt u dus niet missen!!!! 

Kennismakingsgesprekken 
 
Op dinsdag 18 en donderdag 20 oktober staan de oudergesprekken gepland. Deze ken-
nismakingsgesprekken worden, in tegenstelling tot andere jaren, vooraf door ons inge-
pland. Wij houden daarbij rekening met broertjes en/of zusjes uit het gezin. Plaatst u 
daarom deze avonden alvast vrij in uw agenda. 
 
 
Fietsenstalling voor het schoolgebouw 
Er zijn dagelijks meerdere leerlingen van zowel Koningslinde als Het Molenven die de 
fietsenstalling voor de speelplaats gebruiken i.p.v. fietsenstalling naast het schoolge-
bouw. Dit is niet wenselijk omdat daardoor de ruimte voor fietsen van gasten en ouders 
te beperkt is. Wilt u er op toezien dat uw kind zijn/haar fiets plaatst op de juiste plaats 
in het fietsenrek naast het gebouw? 
 
Nieuwe methode ‘Jeelo’ 
  
In de nieuwe visie op leren vinden we het belangrijk dat onze leerlingen betekenisvol 
leren. Daarom starten we vanaf dit schooljaar met een nieuwe methode voor wereld ori-
ënterende vakken ‘Jeelo’. Leerlingen leren niet meer in vakken maar gaan maatschap-
pelijk betrokken aan de slag in projecten. Ze benutten elkaars talenten en leren leren. 
Het is ons doel om onze leerlingen met deze methode nog meer te laten leren. Jeelo 
heeft daarom 12 projecten ontwikkeld waarin leerlingen uitgedaagd worden. 
  
Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier in zijn eigen tempo. Jeelo-scholen werken 
daarom met ontwikkelingslijnen en leerroutes op maat. Elk kind krijgt in inlog voor Mijn 
Jeelo. U kunt daarin meekijken met wat uw kind leert. En u kunt zien wat uw kind al ge-
daan heeft en wat zijn leerresultaten zijn. 
  
Op de ouderavond van 27 september a.s. vertellen wij u meer over deze methode. Op 
de website www.jeelo.nl. vindt u filmpjes, foto’s en achtergrondinformatie over deze 
nieuwe eigentijdse methodiek. 
  



 

Verjaardagen 

4 sept.: Dirkje 4C 

5 sept.: Juriaan 4A 

6 sept.: Emma Poppy 1A 

7 sept.: Max 1C 

8 sept.: Bodrik 2C/ Esmée 4A4 

9 sept.: Jelle 1B 

11 sept. Marilou 2C/ Sarah 3B/ Hanna 3C 

12 sept.: Binq 3C/ Pepijn 4A/ Mathijs 4C 

15 sept.: Indy 3A /  Mathias 4B 

16 sept.: Nikke 2B / Olivier 3C/ Job 4C 

17 sept.: Kick 2B / Feline 4A 

20 sept.: Nynke 4B 

22 sept.  Dirk 4C 
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Oproep Schoolbibliotheek 

Wie kan ons ‘s morgens één uurtje komen helpen in de schoolbieb? 

Wij zoeken vaders, moeders, opa’s of oma’s die dit graag willen doen. 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Mail dan naar juf Marjo-

lein, basisgroep 3A  ( m.beukers@molenven.nl )  

mailto:m.beukers@molenven.nl?subject=Schoolbieb
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Unit 1 

Genieten van het mooie weer.  

Schilderen en spelen met wa-

ter, wat een pret !  
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