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Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 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 weer informatie over 

verschillende onderwerpen en activiteiten van-

uit onze school. 

Ouderavond donderdag 23 maart  

Op donderdagavond 23 maart nodigen wij  alle 

ouders uit voor een volgende ouderavond, 

waarin we u graag informeren over de voort-

gang van ons unitonderwijs in het geheel en in 

de verschillende units. De verdere inhoud over 

deze avond ontvangt u rond de voorjaarsva-

kantie. Zet deze ouderavond  alvast in uw 

agenda. We hopen dat alle ouders die avond 

aanwezig zullen zijn. 

Kijkochtend 

Op vrijdag 10 maart en woensdag 15 maart 

a.s. bent u van harte welkom op de Kijk-

ochtend van 8.30 tot 10.00 uur. Tijdens deze 

ochtenden zijn alle ouders van onze leerlingen 

van harte welkom om een kijkje te nemen in de 

unit van hun kind. U ziet dan het unitonderwijs 

in de praktijk. Zet deze data alvast in uw agen-

da zodat u uw kind kunt bezoeken tijdens deze 

kijkmomenten. 

Bericht van de gemeente 

Door de aanhoudende vorst zijn de werkzaam-

heden t.a.v. de leien uitgesteld en worden vol-

gende week woensdag (1 februari) hervat. Dat 

wil zeggen dat de dikke leien vervangen wor-

den door dunnere exemplaren en de leien 

langs het speeldek worden vastgeschroefd. 

Daarna zullen de hekwerken worden verwij-

derd. 

Klankbordavond woensdag 25 januari 

Gisteravond was de tweede Klankbordavond 

met een groepje ouders en personeel. Het was 

een zinvolle bijeenkomst waarin we de volgen-

de onderwerpen met elkaar bespraken: 

1.    Een terugblik op de vorige klankbordavond 
van 16 november jl. 

2.    Hoe gaat het met het unitonderwijs? 

3.    Biedt het unitonderwijs voldoende uitda-
ging aan uw kind? Heeft uw kind plezier in het 
leren? 

4.    Hoe is de communicatie en informatiever-
strekking vanuit school? 

In het volgende Wiekendje vertellen we u 

graag iets meer over de inhoud van deze 

avond. 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

http://www.molenven.nl/activiteiten
http://www.molenven.nl/activiteiten
mailto:info@molenven.nl
mailto:wiekendje@molenven.nl
mailto:jaarboekmolenven@hotmail.nl?subject=Jaarboek%20
https://nl-nl.facebook.com/Molenven.Vught


Hallo, ik ben Nienke Rooijakkers en ben 25 jaar. Ik ben sinds een paar jaar werk-

zaam in het onderwijs en momenteel werk ik met veel plezier op basisschool het Mo-

lenven. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om te winkelen. Ik ga graag dagjes weg 

met mijn vriend en ben momenteel bezig met mijn motorrijbewijs. Reizen vind ik ook 

erg leuk om te doen, ik vind het leuk om veel van de wereld te zien. Op dit moment 

ben ik werkzaam in unit 2 en unit 4. Na de carnavalsvakantie zal ik op maandag, 

dinsdag ,woensdag (om de week) en donderdag de werkzaamheden van juf Lucy 

overnemen. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik dit uiteraard graag! 

Even voorstellen  

Pagina 2 Wiekendje 

Beste ouders en leerlingen van basisschool Het Molenven,  

 

Mijn naam is Willemijn van Dijk.  

Ik ben 30 jaar en vanaf januari zal ik in Unit 4B op woensdag juffrouw Wilma vervan-

gen.  

Met veel plezier kijk ik uit naar de tijd die me te wachten staat op Het Molenven.  

 

Buiten het werken als juf om, ben ik als leiding actief bij Scouting en ben ik coördina-

tor bij Jeugd Aktief. Ook houd ik van gezelligheid met mijn vrienden en vriendinnen 

en ga ik graag zwemmen en zeilen.  

 

Mocht je nog vragen aan mij hebben, dan ben je altijd welkom om deze aan mij te 

stellen.  

 

Groetjes, Willemijn.  

Verjaardagen 

27 jan. Koen 2A/ Siem 2C 

27 jan. Linde 3A 

2 feb. Olivia 2A 

4 feb. Femke 2A/ Menno 3B 

4 feb. Olivia 3C 

6 feb. Marieke 3B 

10 feb. Rosa-Lynn 4C 

11 feb. Marijn 3B 

14 feb. Philipine 3A 

15 feb. Olivia 1A 

17 feb. Roemer 4B 

21 feb. Sophie 1A 

22 feb. Jasmijn 1C/ Sten 4C 

23 feb. Emily 1A/ Bein 2A                         Van harte gefeliciteerd !  
23 feb. Victoria 4C 

24 feb. Laurens 1B 

25 feb. Berend 2A 



Het aanleren van sociale vaardigheden en werken aan sociaal-emotionele ontwikke-

ling van kinderen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet 

een vaste plek kunt geven in het lesrooster.  

Sociale vaardigheden/sociaal emotionele ontwikkeling is iets wat alle dagen én ieder 

moment een rol speelt. Op onze school maken wij gebruik van de symbolen van Fi-

des. 

Fides is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de 

dag ingezet kan worden.  

'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind,  als jongere of als volwassene in 

jezelf.  De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren 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 

maken van alledaagse "symbolen". De komende periode staat het symbool `de sleu-

telbos `centraal 

Sleutelbos 

We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Om de deur te openen 

heb je een passende sleutel nodig. Als je een bos vol sleutels hebt en je weet niet 

welke de goede is, dan zit er niets anders op dan te proberen, net zo lang tot je de 

goede hebt. Je begint met de ‘grote sleutel’, ik geloof in mezelf! Daarna probeer je 

de andere sleutels. 

In iedere klas ligt een sleutelbos. Deze kan gebruikt worden wanneer er iets speelt of 

vooraf als je verwacht dat hij nodig is .Voor een probleem zijn meestal meerdere op-

lossingen mogelijk. Samen met de kinderen zoek je naar de beste oplossing. 

Fides  
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In unit 3 heerst de hand-, voet- en mondziekte, evenals krentenbaard. 

Meer informatie hierover vindt u hier: 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hand_voet_en_mondziekte 

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=d3d81ae0-b38c-4ba1-893c-

c7632cf91a0e&type=org&disposition=inline 

 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hand_voet_en_mondziekte
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=d3d81ae0-b38c-4ba1-893c-c7632cf91a0e&type=org&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=d3d81ae0-b38c-4ba1-893c-c7632cf91a0e&type=org&disposition=inline


Jeelo: beleven van onze planeet Unit 3  
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Onderzoeken van grondsoorten 
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Opdracht: Maak een kaart  



Als start van de nationale voorleesdagen hebben vanmorgen alle units een voorlees-

ontbijt gehouden. Tijdens het ontbijt konden de kinderen genieten van een mooi ver-

haal voorgelezen door papa's, mama's opa's, oma's, oppassen en juffen. 

Het was een gezellig ontbijt! 

Voorleesontbijt 2017 
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Thema Ruimte : aan de slag met planeten in unit 1 



Doet u ook mee?  

https://www.tuinvogeltelling.nl/?

utm_source=google&utm_campaign=tuinvogeltelling2017&utm_medium=cpc&gclid=

CKbJnvjq39ECFcky0wodb5IHCQ 
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https://www.tuinvogeltelling.nl/?utm_source=google&utm_campaign=tuinvogeltelling2017&utm_medium=cpc&gclid=CKbJnvjq39ECFcky0wodb5IHCQ
https://www.tuinvogeltelling.nl/?utm_source=google&utm_campaign=tuinvogeltelling2017&utm_medium=cpc&gclid=CKbJnvjq39ECFcky0wodb5IHCQ
https://www.tuinvogeltelling.nl/?utm_source=google&utm_campaign=tuinvogeltelling2017&utm_medium=cpc&gclid=CKbJnvjq39ECFcky0wodb5IHCQ
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Links: 

Theater de speeldoos: http://www.theaterdespeeldoos.nl/de-gvr-6 

http://www.theaterdespeeldoos.nl/de-gvr-6

