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Interessante informatie: 
 30 sept. Survivaldag 

 5 okt.: Start Kinderboe-
kenweek 

 10 okt. : Studiedag, alle 
leerlingen vrij 

 11 okt.: Oudercafé: Mar-
keting en PR 

 17 okt: Oudergesprek-
ken Unit 4 

 18 okt: Oudergesprek-
ken Unit 1( gr.2)-4  

 20 okt.: Oudergesprek-
ken Unit 1( gr.2) -3 

29 september 2016 2016-2017 

Vanuit het MT 

Terugblik op de ouderavond PPP ouderavond 27 september 
 
We kijken terug op een goed bezochte  informatieavond van dinsdag 27 september jl. 
Zo’n 200 belangstellende ouders waren benieuwd naar de eerste ervaringen van het 
unitonderwijs waar we nu ruim 3 weken mee werken in onze school. Tijdens deze avond 
werden ouders geïnformeerd in de diverse basisgroepen, in de units en in een algemeen 
gedeelte in de hal. 
Tijdens de informatierondes in de basisgroepen en de verschillende units werden ouders 
uitgebreid geïnformeerd over het werken en spelen in de units. Ook werden praktische 
zaken doorgesproken en konden ouders in diverse informatiehoeken kennis maken met 
Snappet, de nieuwe tablets, de nieuwe methode Jeelo en Engels in alle groepen. Tijdens 
het algemene deel werden de onderwijsontwikkelingen nog eens in perspectief gezet: 
de stappen die reeds gezet zijn, de stand van zaken zoals die nu is en de verwachte si-
tuatie en effecten in het komende jaar. Het filmpje “Unitonderwijs….veel leren met ple-
zier!” gaf een mooi beeld hoe we op dit moment werken, leren en spelen in Het Molen-
ven. 
Na afloop van deze avond hebben we veel positieve reacties ontvangen van tevreden 
ouders en daar zijn we heel blij mee. In de bijlage vindt u de presentatie van het alge-
mene gedeelte van deze avond.  
 
 
 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

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


Kennismakingsgesprekken 
 
Op dinsdagavond 18 en donderdagavond 20 oktober worden er kennisma-
kingsgesprekken gevoerd over leerlingen in de unit 1 (alleen groep 2 leer-
lingen), unit 2 en 3. In unit 4 worden deze kennismakingsgesprekken in-
gepland op maandag- en dinsdagavond 17 en 18 oktober. In de bijgeslo-
ten brief informeren wij u graag over deze gesprekken. ( Zie bijlage 2)  
 
  
Klankbordgroepen 
 
Tijdens de ouderavond van maandag jl. kwam het al ter sprake. In de 
klankbordgroep gaan we graag met ouders in gesprek over de ervaringen 
met de vernieuwde onderwijsorganisatie. Deze klankbordgroep zal bestaan 
uit: een groep ouders, de directeur, enkele leerkrachten en leden van de 
medezeggenschapsraad. Deze groep zal  gedurende het schooljaar in 3 
bijeenkomsten samen komen en gaan met elkaar in gesprek over ons on-
derwijs en de ingezette vernieuwingen. 
Welke ouders willen dit schooljaar deel nemen aan de klankbordgroep? De 
avonden zijn gepland van 20.00 tot 21.30 uur op: 

 woensdag 16 november 2016 

 woensdag 25 januari 2017 

 donderdag 1 juni 2017 
 
Bent u geïnteresseerd en beschikbaar? U kunt zich opgeven voor de klank-
bordgroep door een mailtje te sturen maar info@molenven.nl 
 
 
 
Marketingavond: Hoe zetten we het Molenven goed op de kaart? 
 
Hoe zit het met de markering van onze school? Is het Molenven goed 
zichtbaar in de wijk, in Vught, op internet en social media? Hoe kunnen we 
dat nog meer verbeteren zodat nieuwe ouders en geïnteresseerden ons 
goed kunnen vinden en weten waar we voor staan? Allerlei vragen waar 
we graag eens bij stil willen staan samen met ouders die beroepsmatig of 
vanuit interesse, mee willen denken. 
Deze thema avond staat gepland op dinsdag 11 oktober van 20.00 tot 
22.00 uur. Heb je interesse, geef je dan op door een mailtje te stu-
ren naar info@molenven.nl 
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naar huis, waarop u kunt aangeven wan-

neer u in de gelegenheid om te helpen in 

de groep van uw kind.  

Wij, maar ook de kinderen, hopen op 

veel reacties! 

 

Leerkrachten Unit 2  

Dit jaar willen wij weer ouders gaan be-

trekken bij het leesonderwijs in Unit 2. 

Iedere ochtend komen er dan een aantal 

ouders/grootouders in de groep om met 

de kinderen mee te lezen of te flitsen. De 

kinderen krijgen op deze manier directe 

feedback, maken veel meer 

‘leeskilometers’ en vinden het geweldig 

om aan de ouders te laten horen wat ze 

al kunnen.  

We willen vanaf 10 oktober starten met 

het tutorlezen en flitsen.  Alle kinderen 

van Unit 2 krijgen vandaag een brief mee 

Tutorlezen en flitsen in Unit 2 

mailto:info@molenven.nl?subject=Klankbordgroep%20aanmelding
mailto:info@molenven.nl?subject=Marketingavond


Jubilea Wilma en Colette 

Op woensdag 5 oktober 

2016 vieren wij de jubilea 

van Colette ( 25 jaar) en Wil-

ma ( 40 jaar) op Het Molen-

ven.  

U bent van harte uitgenodigd 
van 13.45-14.15 uur om hen 
persoonlijk te feliciteren. 
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Nieuwe tablets in Unit 4  
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Omgaan met elkaar     

Thema 1 Jeelo  
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Beste Ouders,  

Op dinsdag en woensdag maken de kinderen van de Koningslinde en het Molenven 

(hernieuwd) kennis met tennis in hun gymles op school of op de banen van tennis-

vereniging Wolfsbosch.  

Onze tennisvereniging biedt dit de kinderen samen met Move vrijblijvend aan in het 

kader van het bewegingsonderwijs.  

Tijdens de Open Dag op zondag 2 oktober tussen 11.00 en 13.00 uur kan dit wor-

den afgesloten met een vrijblijvende clinic op de tennisvereniging voor u en/of u 

kind.  

We zijn ook aanwezig om alle vragen over lidmaatschap en trainingsmogelijkheden 

te beantwoorden.  

Stuur even een mailtje naar training@wolfsbosch.nl waarbij graag aangeven naam 

en leeftijd en of u om 11.00 of 12.00 uur aanwezig zult zijn.  

We hopen u te ontmoeten.  

Met vriendelijke groet, Marga van de Ven  

Trainingscoördinator Wolfsbosch  

073-6561165 / 06-43439993  
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