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Vanuit het MT 

Gisteren en vandaag vierden we ons traditio-

nele kerstfeest. In de hal hebben we op de 

ochtenden genoten van het pianospel van juf 

Hetty en de prachtige kerstmusical. Dit kerst-

verhaal werd gespeeld door de leerlingen van 

unit 1 met ondersteuning van een echt school-

koor van leerlingen uit de units 2, 3 en 4. 

Woensdagavond vierden we ons kerstfeest 

van 17.00 tot 19.00 uur met allereerst een 

mooie lampionnentocht door de wijk. Aanslui-

tend was er in iedere groep een heus kerstdi-

ner waarbij kinderen genoten van lekkere hap-

jes, gezelligheid en de warme kerstsfeer. Voor 

de ouders werd buiten de traditionele kerstbor-

rel geschonken waar heel veel ouders samen 

kwamen om gezellig met elkaar bij te kletsen. 

Het was weer een drukte van belang. 

Een grote groep hulpouders en klassenouders 

hebben zich heel actief ingezet om dit gezellige 

feest waar te maken. Wij bedanken daarom 

graag alle hulpouders!!! 

  

 

De bof: 

Vanuit unit 3 hebben we een melding gekregen 

dat een kind de kinderziekte de bof heeft. De 

GGD geeft hierover de volgende informatie: de 

meeste kinderen zijn gevaccineerd tegen bof. 

Iemand met bof is al besmettelijk voordat hij of 

zij er ziek van is. Het geeft dus geen zin om 

thuis te blijven om besmetting te voorkomen. 

Kinderen met bof mogen ook gewoon naar 

school of naar de opvang.  

Is bof gevaarlijk? 

In het algemeen verloopt deze ziekte mild. Er is 

geen behandeling voor bof. Sinds kinderen 

gevaccineerd worden komen ernstige compli-

caties van bof vrijwel niet meer voor.  

Voor vragen en advies kunt u contact met de 

GGD opnemen via  088 368 6421 (maandag 

tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur) 

 

Het team van Het Molenven wenst alle leer-

lingen en ouders prettige feestdagen en een 

hele fijne kerstvakantie. 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 
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Kerstspel 



Na de vakantie worden de gevonden voorwerpen uit de houten kist weer uitgestald in 

de centrale hal.  

Kom dan dus even kijken of er iets van jou tussen zit. 

De restanten gaan daarna naar het goede doel. 

Gevonden voorwerpen 

Jeelo  
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Het thema "het beleven van onze planeet" start op 16 januari i.p.v. 9 januari zoals 

eerder vermeld in de agenda. 

Beste jongens en meisjes, 

 

De kerstvakantie staat voor de deur en dat betekent twee weken 

lang genieten van de IJsbaan in het Centrum van Vught. MOVE 

Vught organiseert nog een aantal ijs-gekke activiteiten. Jullie komen toch ook? Op dinsdag 27 

en woensdag 28 december ondersteunen wij de stichting IJsbaan met het aanbieden van 

schaatslessen.  

Zelf organiseren wij, wederom helemaal gratis verschillende activiteiten. En we hebben een 

leuke actie. Wanneer je deelneemt aan een activiteit van MOVE krijg je een vrijkaartje voor de 

IJsbaan cadeau. Wacht dus niet te lang en schrijf jezelf in! Let op voor sommige activiteiten 

zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol=vol. 

Programma MOVE Vught: 

Woensdag 4 januari 2017 van 09.00-11.00 uur; “IJshockeytoernooi” voor de groepen 6 t/m 8 

Woensdag 4 januari 2017 van 11.15-12.30 uur; “IJskegelen” voor de groepen 6 t/m 8 

Woensdag 4 januari 2017 van 19.00-21.00 uur; “Sportquiz” voor 12 t/m 18 jaar 

Vrijdag 6 januari 2017 van 11.00-12.00 uur; “Ter band, ter ijs en in de sneeuw” voor de groe-

pen 3 t/m 5 

Vrijdag 6 januari 2017 van 12.00-13.00 uur; “Ter band, ter ijs en in de sneeuw” voor de groe-

pen 6 t/m 8 

Je kunt je inschrijven op de website van de IJsbaan www.ijsbaanvught.nl. Hier is ook meer 

informatie te vinden over het programma.  

 

Namens MOVE Vught danken wij jullie allemaal van harte voor jullie enthousiaste deelname, 

het afgelopen jaar, aan onze activiteiten en evenementen. We danken de scholen voor de 

ruimte die we hebben gekregen om ouders en kinderen via de nieuwsbrieven te informeren 

over onze activiteiten.  

 

Wij wensen jullie allemaal hele een hele fijne kerstvakantie, prettige feestdagen en een goede 

jaarwisseling! 

http://www.ijsbaanvught.nl

