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Interessante informatie: 
 24 en 25 nov. ANWB 

Streetwise 

 2 dec. Sint op school 

 13 dec. Studiemiddag, 
alle leerlingen om 12 uur 
uit 

 13 dec. Informatieavond 
VO unit 4 
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Vanuit het MT 

Gisteren is de eerste bijeenkomst van de 

klankbordgroep geweest. Zo’n 10 ouders, aan-

gevuld met een MR- en teamafvaardiging, gin-

gen met elkaar in gesprek over ‘wat er leeft’ 

t.a.v. de ervaringen met het Unitonderwijs tot 

nu toe. Het was een productieve en construc-

tieve avond. De school is erg blij met de ver-

kregen input, die helpend is in de verdere ont-

wikkeling van ons onderwijs. Ook de aanwezi-

ge ouders gaven aan de avond als nuttig en 

positief te hebben ervaren. Binnenkort zult u 

een verslag lezen van deze avond. 

Afgelopen week was het merkbaar slechter 

weer. De voordeur die normaal gesproken 

opent om 8.20 u. zal bij dergelijk slechte 

weersomstandigheden eerder worden geopend 

door Mika, onze conciërge, zodat u en uw kind

(eren) in de centrale hal kunnen wachten tot 

8.20 u. om daarna naar de groepen te gaan. 

Ook willen we u vragen bij het uitgaan van de 

school rekening te houden met de kleutergroe-

pen die naar buiten komen en als groep hun 

vaste plek zoeken om te worden opgehaald. 

Door de wirwar van ouders/verzorgers raken 

sommige kleuters soms de weg kwijt. 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 
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Pas op voor de dode hoek! 

Maandag en dinsdag hebben alle kinderen uit unit 4 aan den lijve mogen ondervinden 

wat de dode hoek is. 

Door zelf plaats te nemen achter het stuur van een vrachtwagen en kritisch te kijken kwa-

men ze tot de conclusie dat je echt niet overal zichtbaar bent voor een chauffeur.  

Een hele nuttige les die zorgt voor meer veiligheid voor onze kinderen op de weg! 



 

 

Thema Verkeer in Unit 1 

 

Unit 1:  

Werken aan de boot van 

de Sint  
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Wij heten Anne-Sophie 

van harte welkom !  

Wij wensen haar een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 
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Unit 4 

In duo's verkeersgezel-

schapsspelletjes        

maken..... 



Links en bijlagen: 

Bijlage 1: Move Vught, flyer fun2move  

Bijlage 2: Vught Klassiek  

Theater de Speeldoos: http://www.theaterdespeeldoos.nl/de-club-van-sinterklaas-al 
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