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Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 23 jan ALV  OV 19.30 u 

 25 jan. Voorleesontbijt 

 25 jan. Klankbordgroep 

 26 jan: Adviesgesprek-
ken jaargroep 8 

 9 feb. Studiedag, alle 
leerlingen vrij  

 10 feb.: Unit 2-4 Rapport 
1  

 21 feb. Oudergesprek-
ken 

 23 feb. Oudergesprek-
ken 
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Vanuit het MT 

In dit Wiekendje vindt u informatie over 

verschillende onderwerpen en activiteiten 

vanuit onze school. 

 

Gedenkhoekje 

In de afgelopen week ontvingen we het 

verdrietige bericht van het overlijden van 
Manon van den Wittenboer, de moeder 

van Guus Broekenhuizen uit unit 4a. De 

leerlingen uit de basisgroepen van unit 4 

zijn geraakt door dit bericht. In overleg 

met de vader van Guus en Guus is er op 

het werkplein een gedenkhoekje inge-

richt waar de leerlingen van de unit iets 

in een schriftje kunnen schrijven. 

De school heeft voor de leerkrachten 

deskundige hulp ingeschakeld zodat we 

de leerlingen zo goed mogelijk onder-

steunen, daar waar nodig. 

In de teamkamer is een hoekje ingericht 

waar ouders/teamleden iets voor 

(nabestaanden van) Manon van den Wit-

tenboer kunnen schrijven.  

Na 2 weken zal dat aan Guus en zijn fa-

milie worden gegeven. 

 

Sneeuw en ijs 

Het is echt winter in Nederland...de 

sneeuw en het ijs geven de laatste dagen 

veel speelplezier voor de leerlingen tij-

dens de pauzes en het buitenspelen. 

Hieronder vind u een fotoreportage. 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 
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Door het jaar heen is de verkeerscommissie bezig met allerlei zaken die te maken 

hebben met de verkeerssituatie rondom de school, het verkeersonderwijs, BVL ver-

gaderingen bij de gemeente en het in de gaten houden van zaken die spelen bij de 

ouders. 

Omdat de situatie rondom de rotonde nog altijd verbetering vraagt, hebben we de 

gemeente in oktober gevraagd eens naar het verlichtingsplan te kijken.  

Inmiddels hebben zij het volgende laten weten: 

Er is de aanvraag gedaan voor twee extra lichtmasten. Verwacht wordt dat deze in 

week 2/3 geplaatst zullen worden.  

Tevens is het voorstel gedaan dat het armatuur van lichtmast 21 aan de Sportlaan 

tijdelijk wordt vervangen door een nood armatuur totdat het nieuwe, verbeterde arma-

tuur binnen is. 

De externe partij heeft de armaturen van de rotonde Postweg opgehaald en deze 

worden zo snel mogelijk omgebouwd voor het nieuwe licht regime. 

De gemeente verwacht dat in de loop van januari 2017 alle aanpassingen zijn door-

gevoerd. 

Info van de verkeerscommissie 
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Even voorstellen  

Hallo allemaal, 

Via deze weg wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is Dianne der Kinderen. Ik 

ben 25 jaar oud en woon in Sint-Oedenrode. Mijn hobby’s zijn hardlopen en gezellig 

wat doen met vriendinnen. Ook bezoek ik graag concerten en vind ik het leuk om uit 

eten te gaan.  

Sinds januari 2017 ben ik als onderwijsassistent werkzaam op basisschool het Mo-

lenven. Ik ben vooral te vinden in Unit 2 op het leerplein. Ik begeleid daar kinderen 

met het zelfstandig verwerken van hun opdrachten en haal soms kleine groepjes uit 

de klas voor extra ondersteuning. 

Nadat ik afgelopen schooljaar mijn Hbo-opleiding Pedagogiek heb afgerond, heb ik 

besloten om verder te gaan studeren aan de PABO. Dit schooljaar ben ik daar dan 

ook mee gestart. Naast de PABO volg ik ook de master SEN (Special Educational 

Needs). Een mooie combinatie en basis die ik kan gebruiken voor het werk bij jullie 

op school.  

Ik hoop een leuke en leerzame tijd te gaan beleven op het Molenven! 

Mocht je nog vragen hebben, loop dan gerust even binnen! 

Groetjes en wie weet tot ziens, 

Dianne der Kinderen. 



In unit 1 zijn ze afgelopen maandag van start gegaan met het thema “de ruimte”. Paxi 

gaat samen met de kleuters op ontdekkingstocht om te leren over de sterren, plane-

ten, zwaartekracht, astronauten en raketten. 

 

Thema: de ruimte  
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Wij heten Fedde van 

harte welkom !  

Wij wensen hem een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 

 



Herinnering ALV OV 

Pagina 4 Wiekendje 

13 jan. Mieke 1C 

15 jan. Julia 3B 

18 jan. Eva-Floor 1C/ Stijn 3B 

19 jan. Dirk 2B/ Sofie 2C/ Harrie 4C 

20 jan. Sybe 3C / Nienke 4C 

21 jan. Victor 1A/ Ivo 4A 

23 jan. Mollie 3B 

24 jan. Koen 3B 

25 jan. Sarah 2B/ Epke 2C 

26 jan. David 2B  

 

Van harte gefeliciteerd !  

Verjaardagen 

Maandag 23 januari aanstaande is de Algemene Ledenvergadering van de Ouderver-

eniging. De vergadering is op school en begint om 19.30 uur. 

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en u kunt zich aanmelden 

via: ov_molenven@hotmail.nl. 

Voor de uitnodiging en de bijbehorende financiële stukken wordt verwezen naar het 

Wiekendje van vorige week. 

Het bestuur van de OV 
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