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Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 4 dec. Aankomst Sint op 

school  

 5 dec. Sinterklaasviering 

 6 dec. Uitslapen, de 
school begint om 10.15u  

 12 dec. Staking PO, de 
school is gesloten 

 13 dec. Studiedag, alle 
leerlingen vrij  

 20 dec. Schaatsen unit 2 
t/ m 4 

 21 dec. Kerstviering  

 22 dec. 12.00 uur begin 
van de kerstvakantie  

30 november 2017 2017-2018 

Vanuit het MT 

Volgende week ontvangen we Sinterklaas op 
Het Kwartier. Op 4 december doen we dat ge-
zamenlijk met alle gebruikers. Sint zal de kin-
deren van Het Molenven bezoeken op 5 de-
cember.  

Start van de lessen om 10.15 uur op 6 de-

cember  

Om op dinsdag 5 december te kunnen genie-
ten van een heerlijke pakjesavond, zullen de 
lessen op woensdag 6 december om 10.15 uur 
starten.   

Mocht je je kind om 8.30 uur willen brengen, 
dan vragen wij dit uiterlijk vrijdag 1 december 
aan de groepsleerkracht door te geven. De 
leerkrachten kunnen dan inventariseren om 
hoeveel kinderen het gaat en voor eventuele 
opvang zorgen.   

Reminder KCM Monitor 

Heb je de enquête al ingevuld? Je kunt nog tot 
9 december deelnemen.  

Schoudercom 

Vanaf maandag 11 december verloopt alle 
communicatie tussen school en ouders voort-
aan via Schoudercom. Alle ouders hebben een 

uitnodiging ontvangen om een gebruikersac-
count aan te maken. Heb je nog geen account 
aangemaakt? Doe dat dan uiterlijk op zondag 
10 december! Heb je geen uitnodiging ontvan-
gen of ben je de mail kwijt? Meld dit bij in-
fo@molenven.nl.   

De periode tot 11 december is een overgangs-
periode. We willen iedereen de kans geven de 
app te installeren. Ook moeten we zelf ervaren 
hoe de nieuwe manier van communiceren 
werkt. Daarom ontvang je tot 11 december in-
formatie zowel op de oude manier (mail, Wie-
kendje) als via Schoudercom. Op die manier 
zorgen we ervoor dat informatie in de over-
gangsperiode altijd bij ouders terechtkomt.   

In de bijlage bij dit Wiekendje vind je meer uit-
leg over de verschillende onderdelen van 
Schoudercom en waar welke berichten te vin-
den zijn.  

Heb je vragen over het gebruik van Schouder-
com? Of heb je tips? Meneer Gian is onze ICT-
er en beschikbaar op 6 december van 13.30-
14.00 en 20 december van 8.30-9.00 voor een 
inloopmoment in de teamkamer. Tips mogen 
ook worden doorgegeven via in-
fo@molenven.nl 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 
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Geachte ouders, 

Als voorzitter van het College van Bestuur van de Stg. Leijestroom wil ik enige toelichting 
geven bij ontwikkelingen op Het Molenven. 

In de afgelopen weken bent u op de hoogte gebracht van een aantal (aanstaande) wijzigin-
gen in de personeelsbezetting van Het Molenven. Gelukkig hebben we voor de posities die 
het betreft zeer goede vervangers kunnen vinden waarmee u wellicht ook al heeft kennisge-
maakt. Hoewel kinderen zich over het algemeen snel en goed aanpassen aan veranderde 
omstandigheden beseffen we ons ook terdege dat dit niet in alle gevallen even gemakkelijk 
gaat en dat ouders, zeker in die gevallen, bezorgd zijn over hun kind. Bent u bezorgd over uw 
kind en heeft u nog geen contact hierover opgenomen met de leerkracht van uw kind dan 
verzoek ik u dat alsnog te doen, zodat wij zo goed mogelijk kunnen inspelen op datgene waar 
u zich zorgen over maakt.  
 
Om de vervanging van Hetty Hendriks zo goed mogelijk te regelen en om haar vervangster, 
Angela Snoeren, een goed en gedegen plan mee te geven voor de periode jan. 2018 – aug. 
2018, heb ik diverse acties ondernomen. Ik heb gesprekken gevoerd met alle medewerkers in 
de units, de MT leden en leerlingen per unit (nog niet afgerond). Om de input van de ge-
sprekken op de juiste wijze te kunnen interpreteren, ben ik regelmatig op school geweest en 
zal ik de komende weken ook nog zijn. Dit betekent ook dat Hetty (bijna) niet meer op school 
aanwezig is en meer op de achtergrond bezig is om lopende zaken goed af te ronden of over 
te dragen. Hoewel de dagelijkse gang van zaken  vooral door de teamleiders gevolgd en uit-
gevoerd wordt, zal ik, nog meer dan alleen vanuit mijn rol als bestuurder, de situatie op Het 
Molenven nadrukkelijk volgen en daar waar nodig aansturen. 
 
Afgelopen maandag heb ik tevens gesproken met de MR. Er is gesproken over enkele ver-
schillen van inzicht over de start van het proces om te komen tot vervanging voor Hetty Hen-
driks en er is gesproken over de noodzaak om het onderwijs ook beleidsmatig te borgen. 
Vervolgens heb ik toegelicht op welke wijze het plan voor de periode jan. 2018- aug. 2018 tot 
stand komt, welke input daarbij van belang is en welke activiteiten daarvoor nog moeten 
worden uitgevoerd. Uiteraard respecteer ik daarbij de rol van de MR zowel in formele zin als 
informele zin. 
 
Ik kijk terug op zeer constructieve gesprekken met alle geledingen. 
 
Indien meer informatie voor u van belang is en u over een breder geheel dan alleen de situa-
tie betreffende uw eigen kind (waarvoor ik u, zoals hierboven aangegeven, verwijs naar de 
leerkracht van uw kind) van gedachten wilt wisselen dan ben ik bereikbaar via 
b.vanek@leijestroom.nl . 
 
Bram van Ek 
Bestuurder Stg. Leijestroom 

mailto:b.vanek@leijestroom.nl


6 dec. Lars 1A 

7 dec. Pim 2B/ Stijn 3B/ Daan 4C 

10 dec. Pien 2C/ Feike 3A/ Seth 4A 

13 dec. Koen 3A 

15 dec. Pim 2B/ Joaquin 2B/ Thomas 2B 

15 dec. Kiki 4B/ Jelmer 4B 

16 dec. Robin 4A 

17 dec. Xavier 1C 

18 dec. Floris 1C / Cato 2C 

 

Van harte gefeliciteerd !  

Verjaardagen  
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Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Twee weken geleden informeerde ik u over mijn afwezigheid na de kerstvakantie. U 

werd ook geïnformeerd over de vervanging door  Angela Snoeren, die als vervan-

gend directeur wordt aangesteld in de periode van 1 januari tot 1 augustus 2018.  

 

Als team van Het Molenven willen we in de tussenliggende periode tot de kerstva-

kantie de rust in de school bewaken. Ook willen we duidelijkheid over de lijnen in on-

ze schoolorganisatie bieden aan onze ouders. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid 

naar de school om hier zo goed mogelijk aan bij te dragen. Het bestuur, management 

en directie hebben ervoor gekozen dat ik tot de kerstvakantie niet direct aanwezig 

ben in de school. Ik werk in deze periode in het bestuurskantoor aan lopende school-

se zaken voor Het Molenven. Verder draag ik mijn kennis en werkzaamheden over 

aan Angela Snoeren en Bram van Ek.  

 

Momenteel wordt de dagelijkse leiding tot de kerstvakantie  overgenomen door de 

twee teamleiders Lucy Boers en Juan Bertrums en Bram van Ek, onze bestuurder. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hetty Hendriks 
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Oproep Kerstcommissie 

Voor onze kerstviering op 21 december hebben we uw hulp nodig. Wie komt 

ons helpen? 

Wij zoeken mensen die helpen met: 

Het opbouwen/versieren en het opruimen ( na 19.00 uur) van het plein op don-

derdag 21 december. We hebben hulp nodig om partytenten op te zetten en het een 

en ander buiten te versieren en na de kerstviering voor het opruimen. 

Bonnenverkoop op woensdagochtend 20 december van 08:15 uur tot 09:00 uur, 

donderdag 21 december van 13:30 uur tot 14:30 uur en vanaf 17: 00 uur tijdens de 

borrel. U zit samen met iemand (binnen in de hal of buiten) aan een tafel en verkoopt 

bonnen die de ouders nodig hebben voor een hapje en drankje. 

Verkeersregelaars: tijdens de lampionnentocht staat u op een punt langs de 

route om op de veiligheid te letten. Het is gezelliger als u samen met iemand op een 

punt staat. Dus aanmelden in tweetallen mag ook.  

Wilt u komen helpen? Mail dan uw naam, naam kind, welke basisgroep, welke activi-

teit naar:  

w.nuchelmans@molenven.nl 

Alvast bedankt, vele handen maken licht werk! 

De Kerstcommissie 

Lege batterijen 

Sinds vorige week staat er in het halletje bij de voordeur een grote witte ton waarin 

we lege batterijen verzamelen! Heb je thuis nog lege batterijen liggen? Gooi ze in de 

verzamelton; goed voor het milieu en voor de school.  

Welke batterijen mogen in de ton?  

 Batterijen voor huishoudelijk gebruik, zoals penlites, staafbatterijen en knoop-

cellen 

 Batterijenpacks uit o.a. gereedschap, mobieltjes, laptops en foto– en videoca-

mera’s 

 Zowel eenmalige batterijen als oplaadbare batterijen 

 

Lege batterijen inleveren en prijzen winnen 

Wil je meedoen met de actie ‘Lege Batterijen? Lever ze in en WIN!’? En kans maken 

op mooie prijzen? Dat doe je in vier eenvoudige stappen: 

 Verzamel minimaal 10 lege batterijen; 

 Stop de lege batterijen in een zakje; 

 Voeg bij het zakje een briefje met je naam, adres, telefoonnummer en e-

mailadres; 

 Gooi je zakje in de verzamelton op school. Klaar! 

En, hoe meer zakjes je inlevert, hoe meer kans je maakt op een prijs. Verzamel dus 

alle batterijen die je kunt vinden. Of vraag je familie en vrienden hun lege batterijen 

aan je te geven. 

mailto:w.nuchelmans@molenven.nl?subject=Kerst%202017
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Bijlagen en links: 

Bijlage 1: Uitleg Schoudercom  

Bijlage 2: Uitnodiging Kerstkoor  
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Te gekke openingsdans tijdens opening IJsbaan 
 
Op vrijdag 15 december vindt om 18.00 uur de opening van IJsbaan Vught plaats. Jullie zijn 
allemaal van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn.  
 
MOVE Vught en StarsOnStage hebben in samenwerking met Stichting IJsbaan een te gekke 
Flashmob (openingsdans) voorbereid. We hopen dat jullie hierbij aanwezig willen zijn. Om 
jullie alvast enthousiast te maken en te laten oefenen hebben we twee oefenmomenten inge-
pland om onze super gave dans te oefenen.  
De oefenmomenten zijn als volgt: 

 Vrijdag 8 december van 15.15-15.45 uur bij StarsOnStage, locatie Theater de Speel-

doos  

 Woensdag 13 december van 16.00-16.30 uur bij MOVE, locatie Gymzaal ‘Hertog van 

Brabant’ 
 
Mocht je nu niet kunnen op de genoemde oefenmomenten en/of je wilt extra oefenen (met 
broertjes/zusjes, vaders/moeders) klik dan hier of kijk op http://ssnb.nl/vught/flashmob-ijsbaan-
vught/ 
 
We zien jullie graag tijdens de oefenmomenten maar vooral bij de opening van de IJsbaan 
Vught. Binnenkort ontvangen jullie ook de informatie over alle activiteiten die MOVE Vught 
organiseert op en rondom de IJsbaan. 
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