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Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 4 nov. Lichtbrigade 

 5 en 6 nov. Zwemwed-
strijden  

 9 nov. : Studiedag, alle 
leerlingen vrij 

 16 nov. Verkeersplein 
unit 1 en 2 

 16 nov. Klankbordgroep 

 24 en 25 nov. ANWB 
Streetwise 

 2 dec. Sint op school 
 
http://www.molenven.nl/
activiteiten 

3 november 2016 2016-2017 

Vanuit het MT 

Na een hopelijk fijne herfstvakantie zijn we 

weer aan een nieuwe periode begonnen. We 

zijn gestart met het thema Verkeer in alle units.  

De aftrap van het thema was de uitreiking van 

het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Juf-

frouw Marcia mocht namens de werkgroep dit 

label in ontvangst nemen. We zijn er erg trots 

op en gaan het ontvangen label een blijvend 

plekje geven! 

In de komende periode gaan we verder met 

allerlei activiteiten rondom het thema Verkeer. 

Wat is het fijn dat er dan zoveel ouders zijn die 

helpen om deze activiteiten te kunnen uitvoe-

ren, zoals bijvoorbeeld bij de fietscontroles. Zo 

zorgen we er samen voor dat onze kinderen 

veilig(er) van en naar school kunnen komen.  

 

 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 
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Super trots zijn wij op het 

behalen van het Brabants 

verkeersveiligheidslabel!  

Maandag kwamen Marion 

van Hoof van de provincie 

Brabant en de Vughtse wet-

houder van verkeer dhr. Pot-

ters dit uitreiken. 

Brabants Verkeersveiligheidslabel 
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22 okt. Vincent 4C 

23 okt. Femke 3A/ Imke 3C 

24 okt. Sara 2B/ Julie 2B 

27 okt. Roos 1B 

31 okt. Benjamin 3B 

2 nov. Julius 1A 

3 nov. Feline 4B 

4 nov. Derck 1A 

7 nov. Gijs 1A/ Lotte 1A 

7 nov. Mathijs 3A 

8 nov. Mirthe 1A 

9 nov. Loek 3A 

11 nov. Casper 3A 

12 nov. Ebbe 2B/ Tommy 4C 

15 nov. Isabel 1C 

16 nov. Laurens 4A 

17 nov. Tijn 2B  

 

VAN HARTE GEFELICITEERD !  

Links en bijlagen: 

IJzeren Man Pietencursus: http://ijzerenman.nl/ijzeren-man/agenda 

Musicscool Herfstjam 2016 : http://www.musicscool.nl/herfstjam-2016-2/ 

Vughtse IJsclub, Kerstschaatsen: http://www.vughtseijsclub.nl/kerstschaatsen/ 

 

 

Verjaardagen  

Pagina 3 2016-2017 

Wij heten Emma, An-

nemijn, Henrik en Gijs 

van harte welkom !  

Wij wensen hen een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 

 

http://ijzerenman.nl/ijzeren-man/agenda
http://www.musicscool.nl/herfstjam-2016-2/
http://www.vughtseijsclub.nl/kerstschaatsen/
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SINTERKLAAS IN VUGHT 
ZONDAG 13 NOVEMBER 2016  

 

Op zondag 13 november komt Sinterklaas aan in Vught. Burge-

meester Van de Mortel verwelkomt Sinterklaas om 12.44 uur op 

het station in Vught aan de kant van het Versterplein. Vanaf hier 

gaat de intocht naar het Raadhuis waar het gezelschap rond 13.15 

uur arriveert. Hier vindt een uitgebreide ontvangst plaats. Daarna 

vertrekt het gezelschap naar de MARTINIHAL aan de Martinilaan 

in Vught. Daar kunnen kinderen Sinterklaas een hand geven en 

samen op de foto. In de Martinihal wordt een aantal kinderactivi-

teiten georganiseerd. Het thema is dit jaar: sportief in Vught. 

Kortom, een echt kinderfeest! 

 

De route van de intocht van het station naar het Raadhuis is als volgt:  

* Vanaf Versterplein naar Van Miertstraat 

* Einde linksaf, over de overweg, Sint Elisabethstraat in 

* Vlasmeersestraat  

* Vliertstraat 

* Kloosterstraat 

* Kerkstraat 

* Kapellaan 

* Secretaris van Rooijstraat 

* Raadhuisstraat 

* Leeuwensteinplein  

Ontvangst Raadhuis  

 

LET OP:  

Aansluitend vindt het sinterklaasfeest plaats in de Martinihal!! Daar zijn 

kinderen en ouders welkom van 14.00 uur tot 16.00 uur.  

 

Kleurplaat ( zie bijlage 1)  

Kinderen kunnen de kleurplaat inleveren bij BOW in het Marktveld t/m 

woensdag 9 november. De 3 prijswinnaars mogen tijdens de intocht bij 

de burgermeester in de koets en op het bordes. 

 

Sint aan huis 

Ook is het mogelijk om Sinterklaas en / of Pieten thuis te ontvangen. 

Meer informatie hierover staat op de website www.sinterklaasvught.nl.  

Reageer snel, want de agenda van Sinterklaas is snel gevuld.  

 

Meer informatie 

Meer informatie over de intocht van Sinterklaas staat vermeld op de web-

site van de stichting: www.sinterklaasvught.nl. 

http://www.sinterklaasvught.nl/
http://www.sinterklaasvught.nl/

