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Vanuit het MT 

Personeel 

Hiermee willen wij u mededelen dat juf Martine aan het einde van dit schooljaar afscheid gaat nemen 

van Het Molenven. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan waarover ze u verderop in dit Wiekendje  infor-

meert. 

Prikactie PO-front 27 juni 

In het Wiekendje van vorige week kondigden we het al aan: op 27 juni zal er in het primair onderwijs 

een prikactie plaatsvinden. De basisscholen in Nederland zullen een uur later opengaan dan normaal 

en we vragen op dezelfde dag één ouder en één leerkracht af te reizen naar Den Haag. 

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van 

het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investe-

ringen op eisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen 

met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de gene-

raties kinderen die gaan komen niet in gevaar. U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen 

op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie 

en kennissen.  

Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. We hopen dat u 

massaal komt en met ons vanaf 9.00 uur het gesprek aangaat op het schoolplein. Op dezelfde dag 

vragen we per school één ouder en één leerkracht af te reizen naar Den Haag om daar de petitie te 

overhandigen aan premier Mark Rutte. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toe-

komst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! 

Waaronder die van u. 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 
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Als team van Het Molenven nemen we deel aan de actie en zetten we ons in om 

deze actie te ondersteunen omdat we vinden dat kinderen op Het Molenven het 

beste onderwijs verdienen. 

Steunt u deze actie en wilt u namens Het Molenven mee naar Den Haag? Mail 

dat dan even naar: info@molenven.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerfeest 

Heeft u ook zo’n zin in het zomerfeest? We zien u volgende week woensdagavond 28 

juni graag samen met uw gezin!!! Het feest is van 17.00 tot 19.00 uur. In de bijlage 

ontvangt u de uitnodiging. 

 

TE KOOP: Rode schoolpolo’s  

Tijdens bijzondere evenementen en sporttoernooien dragen onze leerlingen een 

mooie rode schoolpolo. Tot nu toe liggen alle polo’s op school en geven we de polo’s 

mee naar huis. Nadien wordt de polo weer ingeleverd op school.  We merken dat dit, 

door allerlei redenen, niet zo goed werkt. Daarom gaan we dit anders organiseren. 

“Ieder kind een eigen polo!!!” 

We gaan vanaf het volgend schooljaar de rode schoolpolo’s verkopen voor € 12,50 

per stuk. Wij zorgen voor een voorraad nieuwe polo’s in alle kindermaten en op twee 

momenten in het schooljaar kunt u de polo inruilen voor een andere maat, een ande-

re polo kopen of de polo inleveren.  

De nieuwprijs van de polo’s is € 12,50. Hiervan is € 5,00 borg. Als u de polo inlevert 

en geen andere wenst, dan krijgt u dus € 5,00 terug. Wilt u de polo houden, dan is 

dat ook prima. U heeft dan € 12,50 betaald en het is dan uw eigendom. 

 

VOORVERKOOP tijdens het zomerfeest van 28 juni!!!!! 

De huidige polo’s zijn nu twee jaar in gebruik. U kunt deze tweede-

hands polo’s kopen voor € 7,50 per stuk. A.s. woensdag is er een 

kraampje op het Zomerfeest waar u de polo’s kunt kopen. 

Ben er snel bij want OP is OP!!! 
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Juf Martine neemt afscheid van het Molenven 

Na 10 mooie jaren Molenven heb ik besloten de school én het onderwijs achter mij te 
laten. Ik ga vanaf komend schooljaar mijn werkzame tijd volledig besteden in mijn kin-
dercoachpraktijk. De laatste vijf jaar werk ik al als kindercoach naast mijn baan als 
leerkracht. Ik heb gemerkt dat de combinatie van beide niet meer is wat ik wil. De tijd 
is voor mij gekomen om mijn pad als kindercoach verder te volgen. Een hele bijzonde-
re, spannende en mooie uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb. Hoe vreemd en 
dubbel het ook is om geen juf meer te zullen zijn en niet meer rond te lopen op het 
Molenven. 
Dank aan alle lieve kinderen en ouders en die ik heb mogen ontmoeten de afgelopen 
10 jaar! Jullie hebben mijn leven verrijkt en mij gebracht naar waar ik nu ben! 

In mijn praktijk ben ik er voor jongens en hun ouders en begeleid ik ze bij de proble-
men die ze tegenkomen in hun leven. Daarnaast deel ik graag alles wat er te weten 
valt over de ontwikkeling en begeleiding van jongens. Als je daar interesse in hebt is 
het de moeite waard om binnenkort eens op mijn site of Facebook te kij-
ken:   www.martineswager.nl of  www.facebook.com/martineswager 

De afgelopen week hebben unit 2, 3 en 
4 atletiek lessen gehad. Komende week 
mogen de kinderen nog een keertje. 
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24 juni: Huub 2A 

25 juni: Sophie 2A 

25 juni: Nienke 2C 

26 juni: Matthijs 3A 

26 juni: Zara 3A 

28 juni: Lise 3C 

29 juni: Sanne 3B 

2 juli: Janne Kee 3B 

4 juli: Christian 2B 

5 juli: Julie 2C 

5 juli: Valerie 3C 

6 juli: Jaap 3B 

 

Van harte gefeliciteerd !  

Verjaardagen 
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Atletiek clinic unit 2B  
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Unit 2 hield afgelopen dinsdag een heus watergevecht. Hieronder een kleine foto 

impressie: 



Deze morgen waren we bij Prins Hendrik. Het was daar heel leuk. Er waren leuke 
activiteiten. Hoog springen en vortex werpen en sponzen spel en hordelopen. 

Van August  
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Links en bijlagen: 

Bijlage 1: Uitnodiging Zomerfeest  
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Unit 1  - buiten spelen met 

water  


