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Interessante informatie: 
 21 feb. Oudergesprek-

ken 

 23 feb. Oudergesprek-
ken 

 24 feb. Carnaval  

 27 feb t/m 3 maart: Voor-
jaarsvakantie 

 10 en 15 maart: Kijk-
ochtend voor ouders 

 16 maart: Studiemiddag, 
alle ll om 12.00 u uit  

 23 maart: Ouderavond 
 
 
http://www.molenven.nl/
activiteiten 
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Vanuit het MT 

Volgende week donderdag vergadert de leer-
lingenraad. Voorafgaande aan de vergadering 
worden de agendapunten eerst door ieder lid 
besproken in de eigen groep zodat ieder lid 
van de leerlingenraad ook weet hoe de leer-
lingen uit de eigen groep denken over het on-
derwerp. Na de vergadering koppelt ieder lid 
de inhoud van de leerlingenraad weer terug in 
de groepen. Hierdoor zijn alle kinderen betrok-
ken bij de onderwerpen die besproken worden 
bij de leerlingenraad. 
Volgende week staan o.a. een aantal ge-
spreksonderwerpen geagendeerd die komen 
uit de tevredenheidspeiling leerlingen van no-
vember 2015. 
 
 
 
 

Studiedag team, 9 februari jl.: 
 
Vorige week donderdag waren alle leerlingen 
vrij. Wij hadden op die dag een studiedag met 
het team. In de ochtend was er een inhoudelijk 
programma en ’s middags een teambuildings-
activiteit in de binnenstad van Den Bosch. We 
hebben tijdens de ochtend gesproken over pe-
dagogische- en didactische aansturing in de 
units. Ook hebben we gekeken waar we nu 
staan en wat we op dit gebied verder willen 
verbeteren. Tijdens de  teambuildingsactiviteit 
kregen we een samenwerkingsopdracht in de 
escape room. (zie de foto’s hieronder). We kij-
ken terug op een zinvolle studiedag. 
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Raketten, sterren en planeten. De kinderen van unit 1B weten er alles van!! 

Carnaval 2017 
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Er is weer een grote hoeveelheid gevonden voorwerpen verzameld in de hal bij de 
trap. Misschien mist uw kind nog een das, beker of gymschoen? We stallen het de 
komende dagen weer voor u uit zodat u het uit kunt zoeken. 

Volgende week woensdag gaat alles naar het goede doel. 

Gevonden voorwerpen 

Wij heten Tijl en 

Thijs van harte wel-

kom !  

Wij wensen hen een 

goede start en veel  

plezier op onze 

school. 

Op vrijdag 24 februari vieren we met de hele school Carnaval. Alle kinderen mogen 

natuurlijk verkleed naar school komen. In de ochtend hebben we in elke unit een 

spellencircuit en vinden er voorrondes plaats voor de grote Molenven Got Talent 

show. ‘s Middags gaan we met alle kinderen naar de finale hiervan kijken. Om 14.00 

uur begint dan de voorjaarsvakantie.  



Unit 1 heeft dinsdag 14 februari sterren– en planetenkoekjes gebakken! Eerst heeft 

juf Jessica uitgelegd hoe de koekjes gemaakt moeten worden en daarna zijn de kin-

deren in groepjes met ouders naar de keuken gegaan. De kinderen hebben met veel 

plezier heerlijke koekjes gebakken!  

Uit Unit 1 
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Escape room  
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Unit 3 werkt erg hard aan de presentaties voor Jeelo. De afsluiting van 

het thema beleven van onze planeet.  
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