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Vanuit het MT 

Open dagen waren een succes!  

Op 29 januari en 3 februari stonden de deuren 

van onze school open voor nieuwe ouders die 

zich oriënteren op een basisschool voor hun 

baby of peuter. Er was op beide ochtenden 

een goede opkomst. Na een hartelijk welkom 

door Hetty werden de verschillende gezinnen 

telkens door twee leerlingen uit groep 8 rond-

geleid door onze school. Deze leerlingen deel-

den enthousiast allerlei interessante informatie 

over ons reken- en taalonderwijs, de tablets, 

de schilderkunstwerken, de gymnastiek, het 

buitenspelen, de leerpleinen en eindmusical 

van groep 8. Prachtig om te zien hoe zij dat zo 

goed kunnen. Daarna werden de nieuwe ou-

ders door een ouder van onze school en Hetty 

in de teamkamer opgevangen en konden aller-

lei vragen beantwoord worden over de school.  

In het voorjaar openen we de deuren van onze 

school ook graag voor u en alle ouders van 

onze school. U kunt dan ook een kijkje nemen 

terwijl de school in bedrijf is. Datum en tijden 

volgen nog. 

 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie !  

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 



Wij zoeken vaders, moeders, opa’s 

of oma’s die ons kunnen helpen met 

de schoolbibliotheek.  

Heeft u interesse of wilt u meer infor-

matie? Mail dan naar juf Marjolein 

Beukers, groep 5a 

( m.beukers@molenven.nl)  

Schoolbibliotheek oproep 
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Geachte ouder/verzorger,  

Het luizenteam controleert na de vakantie alle leer-

lingen van de school op hoofdluis.  

Als er hoofdluis bij uw kind geconstateerd wordt, neemt 

de leerkracht contact met u op.  

Carnavalsknutselen in de groepen 7 

Deze week hebben wij de presenta-

ties van onze carnavalsknutsels ge-

houden. Wat is er hard gewerkt en 

wat zijn ze gaaf geworden !  

Alle werkstukken zijn tot vrijdag nog 

live te bewonderen. Ze staan boven-

aan de trap in de hal. Neem gerust 

een kijkje, ze zijn de moeite zeker 

mailto:m.beukers@molenven.nl?subject=Schoolbibliotheek
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Vanuit de OV 
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Diverse mensen die de Vrijwillige Ouderbijdrage via een bankover-

schrijving betaald hebben, hebben ten onrechte een reminder gekre-

gen van IDEAL (ClubCollect) om deze bijdrage te voldoen. Onze excu-

ses daarvoor.  

 

Bijlagen en links:  

Bijlage 1: Notulen leerlingenraad 15 januari 2016 

Theater de Speeldoos:  

http://www.theaterdespeeldoos.nl/jochem-van-gelder-en-ron-bons-5 

Kabouterhockey: 

http://www.hockeywerkt.nl/activiteiten/kabouterhockey-funkey/ 

http://www.theaterdespeeldoos.nl/jochem-van-gelder-en-ron-bons-5
http://www.hockeywerkt.nl/activiteiten/kabouterhockey-funkey/

