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Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 

 30 okt. Studiedag, alle 
leerlingen vrij 

 2 nov. Klankbordavond 
20.00-21.30 uur 

 20 nov. 20.00 uur ALV 
van de OV  

 23 nov. Rapport 1  

 5 dec. Sinterklaas  
 
http://www.molenven.nl/
activiteiten 
 

26 oktober 2017 2017-2018 

Vanuit het MT 

Vandaag informeren we u weer graag over een 

aantal zaken die onze school en leerlingen aan 

gaan. 

Jeelo 

Het nieuwe Jeelo thema komt tot leven! We 

gaan leren van personen van vroeger. 

Om het thema te openen waren er afgelopen 

maandag belangrijke historische personen bij 

ons op bezoek.  

In de verschillende units zijn we gestart met dit 

thema.  

Unit 1 gaat werken rondom ridders/kastelen, 

unit 2 over helden van vroeger en je eigen held 

van nu. Unit 3 gaat terug in de tijd naar ' de 

gouden eeuw', 'de VOC' en 'eerlijke handel'. 

Unit 4 behandelt de tijdlijn als geheel en maakt 

een biografie van beroemdheden van toen.  

SchouderCom 

We zijn ontzettend blij dat we zeer binnenkort 

kunnen gaan starten met ons nieuwe commu-

nicatiemiddel, de ouder-app SchouderCom. 

Voorafgaande aan de invoering ontvangt u bij 

dit Wiekendje een brief ( Bijlage 1).  

In deze brief vragen wij uw toestemming om 

voortaan de informatie vanuit school te ontvan-

gen via deze ouder-app. Deze brief krijgt uw 

kind morgen ook mee naar huis.  

 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 
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Hoi allemaal, 

Graag wil ik mij even voorstellen. 

Mijn naam is Ilja Jabroer. Sinds kort ben ik werkzaam op Het Molenven. Donderdag, 
vrijdag en woensdag om de week ben ik te vinden in groep 1/2a.  

De afgelopen vijf jaar ben ik werkzaam geweest op een basisschool in Zandvoort 
waar ik aan alle groepen les heb gegeven. 

Afgelopen zomer ben ik in Oisterwijk komen wonen. Ik woon hier samen met mijn 
vriend en ons zoontje.  

Ik heb erg veel zin om op Het Molenven aan de slag te gaan.  

Tot ziens in unit 1! 

Even voorstellen 
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Beste ouders, 

Maandag 9 april 2018 is het na vier jaar weer zover: de grote schoolreis! Met alle 

leerlingen gaan we die dag naar de Efteling om er een spetterende dag van te ma-

ken. Als schoolreis commissie zijn we al enige tijd bezig met de voorbereidingen, 

maar de hulp van heel veel ouders is cruciaal om deze dag in goede banen te leiden. 

Als je jezelf op maandag 9 april de hele dag kan vrijmaken om mee naar de Efteling 

te gaan in een begeleidende rol, meld je dan aan bij je klassenouder. Per unit is be-

paald hoeveel ouders er nodig zijn, maar mochten we het geluk hebben dat er zich in 

een bepaalde unit meer ouders hebben gemeld dan er nodig zijn, dan zullen de leer-

krachten van de betreffende basisgroep o.b.v. een loting bepalen wie er mee kan 

gaan (klassenouders en ouders uit de schoolreiscommissie doen niet mee aan de 

loting als ze zich hebben aangemeld). 

We hopen op voldoende aanmeldingen zodat de schoolreis een onvergetelijke erva-

ring wordt voor de kinderen!  

 

Met vriendelijke groet, 

De schoolreis commissie 

Schoolreis 9 april 2018 



Jeelo  
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Heeft  u ze gezien en her-

kend?  Op maandagoch-

tend liepen Vincent van 

Gogh, Napoleon, Michiel 

de Ruijter, Willem van 

Oranje en een ridder door 

de school !  



Kamp Vught – jaargroep 7 
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 UITNODIGING 

ALV Oudervereniging – maandag 20 november 2017 om 20.00 uur 

 

Alle ouders van kinderen op het Molenven zijn lid van de oudervereniging (OV). Het bestuur van de OV 

nodigt u daarom van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 20 november 

a.s. op school. We beginnen om 20.00 uur. Wij informeren u dan over de activiteiten en financiële re-

sultaten van afgelopen schooljaar (2016-2017), presenteren de begroting voor dit schooljaar en horen 

graag welke suggesties u heeft voor de OV.  

Tijdens de ALV zullen wij nog eens een toelichting geven op de taken van de OV, maar kort samenge-

vat komen die op het volgende neer:   

 beheer van de oudergelden; 

 het (mede-)organiseren en financieren van evenementen die alle leerlingen van het Molenven 

raken (w.o. kerst, Sinterklaas, sportdag, zomerfeest); 

 het geven van financiële ondersteuning aan buitengewone onderwijsgerelateerde zaken (bijv. 

cultuuractiviteiten); 

 de coördinatie van de klassenouders, die de leerkrachten ondersteunen in hun contacten met 

ouders; 

 het signaleren van ideeën, klachten en onrust bij de ouders aan de schooldirectie en/of MR in-

dien noodzakelijk.  

De OV wil daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op het Molenven. De OV, 

schooldirectie en MR hebben dus dezelfde missie.   

Indien u zich voor het bestuur van de OV verkiesbaar wilt stellen, kunt u dat uiterlijk 13 november 2017 

via het onderstaand mailadres aangeven. 

Wij spreken u graag op maandagavond 20 november om 20.00 uur! U kunt zich aanmelden via: 

ov_molenven@hotmail.nl. 

Het bestuur van de OV 
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27 okt. Gijs 1B/ Henrik 1C/ Roos 2B 

28 okt. Kilan 3C 

31 okt. Benjamin 4C 

2 nov. Julius 2C 

4 nov. Derck 2B 

7 nov. Gijs 2B/ Mathijs 3B 

8 nov. Mirthe 2B 

9 nov. Loek 4B 

11 nov. Casper 4B 

12 nov. Anne-Sophie 1B/ Ebbe 3A 

12 nov. Tommy 4A 

15 nov. Isabel 2B 

 

Van harte gefeliciteerd !  

Verjaardagen 
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