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Vanuit het MT 

Ontruimingsoefening 

Vandaag heeft een ontruimingsoefening 

plaatsgevonden. 

Alle gebruikers van Het Kwartier hebben op 

een vlotte en veilige manier het gebouw kun-

nen verlaten. 

De bhv-ers van het kwartier zullen deze oefe-

ning evalueren en de ontruimingsplannen daar 

waar nodig bijstellen. 

Thema cultuur: Jeroen Bosch 

Vrijdag jl. opende koning Willem-Alexander de 

internationale tentoonstelling Jheronimus 

Bosch - Visioenen van een genie in het Noord-

brabants Museum, tijdens een groot evene-

ment in het centrum van Den Bosch. De ten-

toonstelling is het hoogtepunt van de culturele 

manifestatie Jheronimus Bosch 500, waarmee 

het 500ste sterfjaar van de kunstenaar uitge-

breid wordt herdacht. 

Dit schooljaar is het culturele thema dan ook 

Jeroen Bosch. In alle groepen wordt hier aan 

gewerkt. In dit Wiekendje leest u daar nog 

meer over. 

Levensbeschouwing 

Het thema levensbeschouwing staat regelmatig 

op ons rooster. We gebruiken hiervoor de les-

materialen “Tussen hemel en aarde”.  In deze 

periode tussen carnaval en Pasen gaan de 

lessen van “Tussen hemel en aarde” over de 

maan. U leest hier meer over in de brief aan de 

ouders op pagina 3.  

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 



Fides 

Pagina 2 Wiekendje 

'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind,  
als jongere of als volwassene in jezelf. Op het Mo-
lenven wordt gebruik gemaakt van Fides. De Fi-
des-methodiek wil via praktische en zichtbare ma-
nieren 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 ma-
ken van alledaagse "symbolen". 
 
Iedere maand staat er een symbool centraal. In de maand februari is dat de ballon. 

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

Deze maand gaat het over: de ballon.  

Je hebt 3 soorten ballonnen,  

Ballonnetje 0, ballonnetje 1 en ballonnetje 10.  

Ballonnetje 0 is buitengesloten en verdrietig,  

Ballonnetje 1 is normaal en blij   

En Ballonnetje 10 is stoer terwijl het niet nodig is.  

Hoe gebruik je het symbool op school:  

In de klas: kan je het best ballonnetje 1 gebruiken want 

dat is het fijnst voor iedereen.  

Bij het buitenspelen: gebruiken sommige kinderen bal-

lonnetje 10 maar het is fijner om met  ballonnetje 1 te 

spelen.  

                                                           Quinten 

Het begin van het thema 

dierentuin in de kleuter-

groepen 



 

 

School en Geloof  
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Voorleeskampioen 2015-2016 
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Deze week werd bij ons op 

school de finale van de 

Voorleeskampioen van 

Vught gehouden. Juriaan 

uit groep 7b deed mee. Hij 

heeft het heel goed 

gedaan, maar is het net 

niet geworden.  

Zomerfeest 

Op 29 juni 2016 vindt het jaarlijkse zomerfeest plaats, hét afsluitende evenement voor 

kinderen, ouders en leerkrachten van 17.00-19.00 uur. Het thema voor dit jaar is… 

“Zomercarnaval”. Denk hierbij o.a. aan Antilliaanse en Braziliaanse invloeden 

(Zomerspelen in Rio) en andere kleurrijke zonnige uitdossingen. Er is veel hulp nodig, 

tijdens de klassenoudervergadering zijn klassenouders hierover geïnformeerd. De 

klassenouders zullen samen met de commissie een en ander coördineren. Noteert u 

vast de datum? 



Dit schooljaar zullen we met de hele school een project rondom  

                                              Jeroen Bosch                                                                                                                 
gaan draaien. De startdatum is weer de voorstelling die de groepen 3-5-7 

zullen geven n.a.v. de theaterworkshops gegeven door Mary Ann en Jac-

ques. Vervolgens werken we in de verschillende ‘units’ (1-2-3, 4-5-6-, 7-8)

aan het thema om op woensdag 13 april tot een finale-dag te komen.  

Donderdag 14 januari zijn de workshops voor de groepen 3-5-7 gestart. 

Donderdag 3 maart voorstelling                                                                                             

Deze voorstelling is de aftrap van het Jeroen Bosch project dat de hele school zal 

gaan draaien. 

De eerste voorstelling is van 9.00-9.45 u                                                                                              

gespeeld door de groepen 3a-5a-7a                                                                                                     

bekeken door:1/2a, 1/2b, 3b, 4a, 5b, 6a, 7b, 8a en de ouders van de 3 spelende groe-

pen.                                                                                                                                             

Waar: tribune en voorste speelzaal 

De tweede voorstelling is van 10.30-11.15 u  

gespeeld door de groepen 3b-5b-7b  

bekeken door: 1/2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7a, 8b en de ouders van de 3 spelende groepen. 

Waar: tribune en voorste speelzaal 

 

De groepen 3 t/m 8 gaan naar het Noord Brabants museum naar de speciale Jeroen 

Bosch tentoonstelling:                                                                                                         

dinsdag 22 maart 11.00 uur groep 3                                                                                           

woensdag 23 maart 11.00 uur groep 4 en 5                                                                              

donderdag 24 maart 11.00 uur groep 6                                                                                      

maandag 11 april 11.00 uur groep 7 en 8 

 

Verder gaat iedere groep vanuit kunstbalie dit jaar naar een dansvoorstelling:  

Groep 1/2 maandag 14 maart in de speelzaal op school                                                                      

groep 3-4 woensdag 6 april 10.30 in de speeldoos                                                                                                     

groep 5-6 (is al geweest) dinsdag 10 nov 10.30 in de speeldoos                                                                

groep 7-8 woensdag 23 maart 10.30 in de speeldoos 

 

Wilt u meer weten ?  

http://www.bosch500educatie.nl     

http://www.noordbrabantsmuseum.nl  

 

Laten we er weer een fantastisch project van maken !  

Jeroen Bosch  
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Carnaval 2016 
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1e prijs 

2e prijs  
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3e prijs 



Schooltennis 2016 TV Wolfsbosch 
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Voor de groepen 1-2, 3-4 en 5 wordt er een tennisclinic verzorgt door TV Wolfs-

bosch. 

 

De kleuterklassen krijgen op vrijdagmorgen 19 februari in de kleutergymzaal een ten-

nisclinic. 

Hiervoor gebruiken ze hun gymschoenen die ze op school hebben staan.  

 

Op vrijdagmiddag 26 februari krijgen de groepen 3-4-5 een tennisclinc in de gymzaal 

op school. 

Daarvoor hebben ze hun gymspullen nodig. 

 

Op vrijdagmorgen 4 maart krijgen de groepen 3-4-5 een tennisclinic op de tennisba-

nen van TV Wolfsbosch.  (Eventueel sportkleding aan.) 

 


