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Interessante informatie: 
 10 okt. : Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

 17 okt: Oudergesprek-
ken Unit 4 

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

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

 24 t/m 28 oktober: 
Herfstvakantie 

6 oktober 2016 2016-2017 

Vanuit het MT 

De afgelopen dagen was juf Hetty afwezig op onze school. Na een bezoek aan de huisarts is gordel-

roos geconstateerd. Om hiervan zo spoedig mogelijk te kunnen herstellen, is haar totale rust geadvi-

seerd. Dit houdt in dat juf Hetty in elk geval tot en met de Herfstvakantie haar werkzaamheden niet 

kan vervullen. 

Uiteraard hebben we als MT gezocht naar een zo goed mogelijke oplossing om juf Hetty te vervan-

gen. De beide teamleiders zijn hiervoor op onderstaande momenten graag voor u beschikbaar. Uiter-

aard wensen we juf Hetty van harte beterschap en een spoedig herstel.  

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

Juan Bertrums 

Teamleider onderbouw 

 

Bereikbaar op maandag, 

donderdag en vrijdag  

j.bertrums@molenven.nl 

Lucy Boers 

Teamleider bovenbouw 

 

Bereikbaar op dinsdag en 

woensdag 

l.boers@molenven.nl 

mailto:jaarboekmolenven@hotmail.nl?subject=Jaarboek%20
mailto:j.bertrums@molenven.nl
mailto:l.boers@molenven.nl


Klankbordgroepen 

Tijdens de ouderavond van maandag 27 sept. kwam het al ter sprake. In de klank-

bordgroep gaan we graag met ouders in gesprek over de ervaringen met de ver-

nieuwde onderwijsorganisatie. Deze klankbordgroep zal bestaan uit: een groep ou-

ders, 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 onderwijs 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 klankbordgroep 

door een mailtje te sturen maar info@molenven.nl 

 

Marketingavond /Oudercafé 11 oktober 2016 gaat niet door !  

Het Oudercafé gaat niet door omdat er te weinig aanmeldingen zijn.  

 

Agenda / jaaroverzicht 2016-2017 

In de bijlage ontvangt u een jaaroverzicht van alle tot nu toe bekende activiteiten, de-

ze kunt u ook vinden op onze website:  

http://www.molenven.nl/agenda-jaaroverzicht 
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Informatiebijeenkomst Communie 

Beste ouders van Unit 2 groep 4, 

Op donderdag 13 oktober is er van 20.15 uur tot 21.30 uur een bijeenkomst in het 

zaaltje van de Heilighart kerk over de Communie. 

Graag zouden wij van de ouders waarvan we nog geen bericht hebben ontvangen 

het strookje terug willen krijgen of een mailtje. 

Zou u dit nog aan de eigen juf/ mijnheer willen doorgeven, als dit nog niet is ge-

beurd? 

In verband met de organisatie is dit heel fijn  om te weten. 

(Er zijn nog inschrijfformulieren bij juf Margareth in de klas. ) 

 

Namens de werkgroep School en Geloof 

mailto:info@molenven.nl?subject=Klankbordgroep%20aanmelding
http://www.molenven.nl/agenda-jaaroverzicht


Heel erg bedankt voor alle lieve 

wensen, bloemen en cadeaus die 

wij mochten ontvangen ! We heb-

ben genoten van deze prachtige 

dag. 

Juf Wilma en juf Colette 

3 okt. Fréderique 4A 

6 okt. Jens 2A 

9 okt. Take 1A / Pieter 3A 

10 okt. Olivia 1A 

11 okt. Tijn 3B 

12 okt. Tim 4A 

13 okt. Tim 1B / Bobbie 3A 

14 okt. Loet 4C 

17 okt. Féline 3C 

20 okt. Rose 3B / Joey 4C 

21 okt. Sophia 1C/ Jan-Hein 2C 

21 okt. Roos 3C 

Jubilea op het Molenven 

Verjaardagen 
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Survivaldag  
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Spaart u mee voor de schoolbieb? 
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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan centraal 

onder het motto: voor altijd jong! Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de 

actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken 

stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze school-

bibliotheek uit te breiden met de nieuwste en leukste kinderboeken! Hoe meer ou-

ders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 U koopt van 3 t/m 16 oktober 2016 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna 

– in de winkel of op bruna.nl – en levert de kassabon in op school. 

 Lever de kassabonnen t/m 16 oktober 2016 in op school. Wij leveren de kas-

sabonnen in bij een Bruna-winkel. 

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ont-

vangt een waardebon. 

De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag 

nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we sa-

men! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 

 

Prijsvraag: Doe mee & win! 

Naast het sparen voor gratis boeken voor de schoolbieb, kunt u ook nog eens mee-

doen met een leuke prijsvraag! De prijzen zijn een exclusieve voorpremière van de 

nieuwe bioscoopfilm ´Mees Kees langs de lijn´ voor een hele schoolklas én een aan-

tal setjes kaarten voor de officiële première van de film, waarbij de cast ook aanwe-

zig is. Deelnemen aan de prijsvraag kan via bruna.nl/schoolbieb.  

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op. 

 

Met vriendelijke groet, 

Juf Marjolein  ( m.beukers@molenven.nl) 

bruna.nl/schoolbieb
mailto:m.beukers@molenven.nl


Beste allemaal, 

Sinds vorige week maandag is Sybe zijn vest (zie foto) op school 

kwijt geraakt. 

We hebben overal al gezocht en ook al een mail naar onze eigen 

groep gestuurd, maar dat heeft nog niks opgeleverd.  

Heeft iemand van jullie kinderen misschien het vest per ongeluk mee 

genomen of gevonden, hangt het misschien per ongeluk bij jullie aan 

de kapstok? 

Wij horen het graag. 

Sybe zit in unit 3c bij juffrouw Jacqueline en Martine. 

Groeten, 

Miriam en Sybe Baks 

Links: 

Theater de Speeldoos programma voor de jeugd:  

http://www.theaterdespeeldoos.nl/programma/genre/5265 
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