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Vanuit het MT 

Brief: voorkeur nieuwe groep. 

Vandaag ontvangt u de brief waarin u met uw 

kind kunt aangeven met welke drie kinderen 

uw kind graag in de groep wil komen in het 

nieuwe schooljaar. Deze brieven worden van-

daag in een envelop meegegeven aan de leer-

lingen van de groepen 2 t/m 8. De leerlingen 

van de groepen 1 blijven in dezelfde samen-

stelling in het volgende schooljaar groep 2.     

U kunt de invulstroken, in een gesloten enve-

lop, tot uiterlijk donderdag 2 juni a.s. inleveren 

bij de leerkracht.  

Enquête nieuwe schooltijden: 

Sinds dit schooljaar heeft onze basisschool Het 

Molenven de schooltijden veranderd. We zijn 

benieuwd naar uw ervaringen met het 5 gelijke 

dagen model en  gebruiken de uitslag van de-

ze enquête om eventuele aandachtspunten te 

verbeteren. Voor alle duidelijkheid vermelden 

we, dat de schooltijden in Het Kindcentrum Het 

Kwartier blijven zoals ze nu zijn.  

U ontvangt de enquête via de mail, per gezin 

wordt 1 code verstrekt.  

We vragen u om deze enquête in te vullen tot 

uiterlijk 8 juni 2016 .  

Kijkmiddagen:  

Op maandag 6, woensdag 8 en vrijdag 10 juni 

a.s. bent u tussen 12.30 en 13.30 uur van harte 

welkom om te kijken in onze school. Onze leer-

lingen zijn dan aan het werk in de groepen en 

werkpleinen. Voor u een mooie kans om te 

zien hoe het onderwijs er in de praktijk uit ziet. 

Aanvullende informatie hierover volgt later.  

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

mailto:jaarboekmolenven@hotmail.nl?subject=Jaarboek%20


Op dinsdagochtend 31 mei wordt het thema Verkeer in de groepen 3 en 4 afgesloten 

met het fietsen, steppen, skaten,of  iets vergelijkbaars, op een uitgezet schoolplein. 

Het is fijn als de kinderen van de groepen 3 en 4 op dinsdag 31 mei een fiets, step, 

space-scooter, skateboard, heelys, of oxboard meenemen.  Zo kunnen zij op het ver-

keersplein de geleerde regels, borden en situaties oefenen. 

Wij hopen op mooi weer! 

De leerkrachten van de groepen 3 

en 4. 

Afsluiting van het verkeersthema van de groepen 3 en 4  
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20 mei: Vera gr. 2b/ Ties gr. 5b 

22 mei: Hugo gr. 5a 

23 mei: Maxime gr. 8a 

24 mei: Pepijn gr. 3a/ Keesje gr. 5a 

24 mei: Laurens gr. 8b 

26 mei: Bas gr. 2c 

27 mei: Kick gr. 5a/ David gr. 7a 

29 mei: Melle gr. 3b 

1 juni: Pien gr. 6b 

2 juni: Jet gr. 5a/ Gijs gr. 6b 

3 juni: Floris gr. 4a/ Olivia gr. 1b 

3 juni: Valérie gr. 7b 

4 juni: Florian gr. 2b 

5 juni: Fien gr. 3b 

6 juni: Mees gr. 5a/ Jikke gr. 6b 

7 juni: Jurre gr. 7b 

9 juni: Guusje gr. 3a 

Verjaardagen  



Beste ouders, 

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de inschrijving van de avondvierdaagse niet 

via school te laten verlopen. 

Op de website staan de inschrijfadressen waar u zich t/m zaterdag 4 juni kunt in-

schrijven. LET OP: dit gaat niet meer via school, zoals onderaan staat vermeld!  Voor 

meer informatie zie de link van de A4D onderaan de brief. 

Op dinsdag 7, woensdag 8, donderdag 9 en vrijdag 10 juni as wordt voor het negen-

tiende jaar de avondvierdaagse in Vught georganiseerd. We houden rekening met 

verschillende doelgroepen daarom gaat de korte route alleen over verharde wegen.   

Startplaats:  Dinsdag clubhuis Prins Hendrik, Sportlaan1 Vught  

   Woensdag clubhuis Prins Hendrik, Sportlaan1 Vught  

 Donderdag clubhuis Real Lunet de Kikvorsch 1 (Bergenshuizen)  

   Vrijdag clubhuis Prins Hendrik, Sportlaan1 Vught   

Afstanden:    5 km (verhard)  

   10 km (kan deels onverhard zijn)  

Starttijden:  alle avonden tussen 18.00 uur en 19.00 uur  

Eindtijd:  alle avonden om 21.00 uur  

Kosten:  € 5,00 p.p. bij voorinschrijving (zie de site) 

 € 5,50 p.p. bij inschrijving na 4 juni  

Iedere avond krijgen de deelnemers bij de rustpost iets te drinken en een versnape-

ring. En op de laatste avond krijgt iedere deelnemer een bloem. 

Let op: Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind(eren)! 

Stichting Avondvierdaagse Vught 

www.a4daagsevught.nl           

Avondvierdaagse Vught  
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Wij heten Gijs van 

harte welkom !  

Wij wensen hem een 

goede start en veel 

plezier op onze 

school. 

Bijlagen: 

Move Sportzomer www.movesportwijzer.nl 

Bijlage 1: Flyer Move Sportzomer  

 

http://www.a4daagsevught.nl
http://www.movesportwijzer.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAi4_t3ffMAhUHQBoKHfK1C00QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.movevught.nl%2Fcontact%2F&psig=AFQjCNFQwu2P79xiC66Eg0WoOdU3pXxCQw&ust=1464351836606138


Schoolfotograaf  
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Op dinsdag 31 mei en woensdag 1 juni worden er  weer foto’s gemaakt. In het sche-

ma hieronder kunt u zien wanneer de klassen aan de beurt zijn. Op dit tijdstip wor-

den zowel de individuele foto’s als de groepsfoto gemaakt. Wilt u ook een broertje/

zusje foto, dan kunt u zich inschrijven op het schema in de centrale hal.  

 

Dinsdag 31 mei 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 1 juni 

 

 

8.30-9.15 ½ b 

9.15-10.00 ½ c 

10.00-10.15 pauze 

10.15-10.45 7a 

10.45-11.15 7b 

11.15-11.45 5a 

11.45-12.30 pauze 

12.30-13.00 5b 

13.00-13.30 6a 

13.30-14.00 6b 

8.45-9.30 1/2a 

9.30-10.00 8a 

10.00-10.15 pauze 

10.15-10.45 8b 

10.45-11.15 Afscheidsfoto groep 8 

11.15-11.45 4b 

11.45-12.30 pauze 

12.30-13.00 4a 

13.00-13.30 3a 

13.30-14.00 3b 

GEVONDEN:  

I-Phone met scheur 

Op te halen bij juf Angela ( groep 6A) 



De groepen 1/2 werken nu met het thema "de markt". Woensdag zijn we boodschap-

pen gaan doen op de markt in Den Bosch. Daarna hebben de kinderen van het ge-

kochte fruit een heerlijke fruitsalade gemaakt. 

 

Op de markt  
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