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Vanuit het MT 

Veel activiteiten….een school met 
tradities…. 
 
In deze laatste schoolweken van het 
schooljaar hebben er veel feestelijke ac-
tiviteiten plaatsgevonden die horen bij 
onze tradities van Het Molenven. De 
twee groepen 8 hebben een fantastische 
musical opgevoerd, er was een pieper-
tocht voor de leerlingen van groep 8 en 
een eindfeest voor de leerlingen en ou-
ders van groep 8. Verder was er de 
“feestelijke plechtigheid” van het Profes-
sorenlied voor alle kleuters die van groep 
2 overstappen naar groep 3 en hebben 
we als school afscheid genomen van on-
ze leerlingen van groep 8 die na de zo-
mervakantie naar het voortgezet onder-
wijs toegaan. 
Gisteren zijn alle oudste kleuters die 
naar unit 2 gaan afgestudeerd aan de 
kleuteruniversiteit.  
Wat een mooie traditie! 
We wensen jullie allemaal veel succes 
volgend schooljaar in jullie nieuwe groep! 
Morgenochtend, op de laatste schooldag 
van dit schooljaar, zullen we met alle 
leerlingen met bellenblazers om 11.30 
uur gezamenlijk het schooljaar uitblazen 

op de trap naast de speelplaats. Om 
12.00 uur begint dan de welverdiende 
zomervakantie. 
We wensen alle leerlingen en ouders een 
hele fijne vakantie toe!!! 
 
Afscheidswoordje van juf Lieke 
 
Beste ouders van Het Molenven, 
 
De afgelopen twee jaar heb ik op Het 
Molenven verschillende zwangere colle-
ga’s  vervangen tijdens hun zwanger-
schapsverlof en mocht ik werken met uw 
kind(eren).  
Dit heb ik met veel liefde, passie en ple-
zier gedaan!  
Ik voelde me erg thuis op Het Molenven, 
mede door de fijne samenwerking met u 
als ouder. Daar wil ik u bij deze heel har-
telijk voor bedanken. 
Na de zomervakantie heb ik een nieuwe 
fijne werkplek op basisschool  De 
Schalm. 
Ik wens u een hele fijne zomervakantie 
en wellicht tot ziens! 
 
Hartelijke groet, Lieke Bertens 
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Ouderavond in september: 

Zet u de ouderavond “De transitie naar Molenven 2.0 in perspectief” van 

dinsdag 27 september  2016 alvast in uw agenda? Het thema van deze 

avond is het unitonderwijs in onze school. 

 

Vakantierooster 2016-2017 

Herfstvakantie  24-10-2016 t/m 28-10-2016 
Kerstvakantie  Vrijdagmiddag 25-12-2016 t/m 6-01-2017 
Voorjaarsvakantie 27-02-2017 t/m 3-03-2017 
2e Paasdag  17-04-2017 
Meivakantie  24-04-2017 t/m 5-05-2017 
Hemelvaart  25 t/m 26-05-2017 
2e Pinksterdag  5-06-2017 
Zomervakantie  Vrijdagmiddag 14-07-2017 t/m 25-08-2017 
  

Studiedagen: 

Maandag 10 oktober 2016 

Woensdag 9 november 2016 

Donderdag 9 februari 2017 

Vrijdag 14 april 2017 

Dinsdag 13 juni 2017 

 
Studiemiddagen, alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij: 

13 december 2016 

16 maart 2017 
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Dag lieve juffen ! 



Pagina 4 Wiekendje 

Dag groep 8 !! 



Pagina 5 2015-2016 

Hierbij ontvangt u het overzicht van de reeds toebedeelde klassenouders voor het schooljaar 2016-2017. 

  

Zoals u ziet zoeken we voor een aantal units nog klassenouders (unitouders). Indien u interesse heeft kunt u dit 

kenbaar maken bij de oudervereniging via ov_molenven@hotmail.nl. Wie het eerst komt....  

  

Voor vragen over de rol van klassenouder verwijs ik u naar het Wiekendje van 7 juli.  

  

Wij hopen snel de lijst compleet te hebben, zodat we aan het begin van het schooljaar een snelle start kunnen 

maken! 

  

Namens de oudervereniging wensen wij iedereen een fijne vakantie! 

Bijlage: 

Bijlage 1: Kinder-Zomerschool Rode Rik 
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