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Interessante informatie: 
 14 juli: Rapport 3 

 14 juli 19.30 uur:       
Musical groep 8A 

 15 juli 19.30 uur:       
Musical groep 8B 

 22 juli, 12 uur:           
Zomervakantie  

7 juli 2016 2015-2016 

Vanuit het MT 

Bekendmaking van de nieuwe groepen: 

Vandaag wordt de indeling van de leerlingen 

van de basisgroepen voor het schooljaar 2016-

2017  bekend gemaakt aan leerlingen en ou-

ders. De informatie over de nieuwe groep, de 

leerkrachten en klasgenootjes wordt vandaag 

in een gesloten envelop meegegeven aan de 

leerlingen zodat u samen met uw kind kennis 

kunt nemen van de groepsorganisatie van vol-

gend schooljaar. 

Als leerkrachten, intern begeleiders en directie 

hebben we ons ingespannen om tot een goede 

evenwichtige verdeling van de leerlingen over 

de basisgroepen te komen. Wij vertrouwen er 

op dat ieder kind zijn/haar plek gaat vinden in 

deze nieuwe groepen. In de eerste periode van 

het schooljaar zullen we daarom ook extra 

aandacht besteden aan de groepsvorming. 

Kennismaking in de nieuwe groep: 

Het is voor alle leerlingen prettig om voor de 

zomervakantie de nieuwe groepen leerkracht 

van volgend schooljaar al eens te ontmoeten. 

Op dinsdagmiddag 12 juli a.s. gaan alle leer-

lingen in de nieuwe groep kennis maken met 

elkaar en met de nieuwe leerkracht van vol-

gend schooljaar. 
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Afscheid van leerkrachten 
 
Een aantal leerkrachten van ons team neemt na dit schooljaar afscheid van onze 
school.  Graag informeer ik u daarover.  
Juf Marie-Jose Berkelmans, juf Angela van der Wijst, juf Dorine van Hedel en juf Joy-
ce Hoksbergen nemen afscheid van onze school. Enkele maanden geleden infor-
meerden wij u al over het afscheid van juf Marion Broeders die Het Molenven gaat 
verlaten en gaat genieten van haar pensioen. Iedere collega heeft haar persoonlijke 
reden om te stoppen met het werken op Het Molenven maar een ding hebben ze ge-
meen: ze nemen in goede harmonie afscheid van onze school.   
In het volgende Wiekendje zullen deze collega’s ieder een persoonlijk woordje aan u 
richten.  
Op woensdagmiddag 20 juli a.s. nemen we met alle leerlingen afscheid van juf Mari-
on, juf Marie-Jose, juf  Dorine, juf Joyce en juf Angela en is er tussen 14.00 en 14.30 
uur gelegenheid voor ouders om afscheid te nemen van deze leerkrachten. 
 
“Nieuwe” leerkracht  
Door het afscheid van collega’s is er vacatureruimte ontstaan op onze school. De 
sollicitatieprocedure daarvoor loopt op dit moment nog. Volgende week informeren 
we u over de nieuwe leerkracht die het team van Het Molenven in Unit 2 en 4 zal ver-
sterken.  
 
 
Personele bezetting 
In het volgend schooljaar zal de personele bezetting van de basisgroepen er als volgt 
uitzien: 
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Uit groep 7b 

Facetime met klasgenootje 

Sam die nu in de U.S.A. 

woont!  

Unit 1: 
a. Lia / Dominique 
b. Marian / Dominique 
c. Joyce E / Jessica 
 
Unit 2: 
a. Vacature / Marcia 
b. Ilona / Noortje ( invaller)  
c. Margareth / Juan 

 
Unit 3: 
a. Marjolein 
b. Simone / Sanne 
c. Martine / Jacqueline  
 
Unit 4: 
a. Lucy / Sabine 
b. Wilma / Vacature 

 

Het grasveld voor de school is afgezet, de gemeente is hier bezig 

met onderhoud. De laatste weken voor de vakantie zoeken we 

een ander plekje om te spelen  



Afgelopen maandag 4 juli hebben de kinderen van de groepen 3 en 4 tegen en met 

elkaar gevoetbald. Hier een impressie van de geslaagde middag. 

Scheidsrechters en coaches bedankt voor jullie hulp! 

Voetbaltoernooi groepen 3 en 4  

Thema vervoer in de kleuterklassen 
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Verjaardagen 
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Nu de klassenindeling bekend is gemaakt is het ook noodzakelijk dat er zo snel mo-

gelijk klassenouders voor de nieuwe basisgroepen zijn. In tegenstelling tot andere 

jaren is het niet noodzakelijk dat er klassenouder wordt aangesteld per leerjaar maar 

per basisgroep. Voor iedere basisgroep zoeken we 2 klassenouders, bij voorkeur 

een per leerjaar.  

Van de klassenouder wordt verwacht dat hij/ zij actief betrokken is bij het reilen en 

zeilen van de klas en dat er actieve samenwerking wordt gezocht met de andere 

units. Voor verdere taakomschrijving zie bijlage 1.     

Iedereen die interesse heeft om klassenouder te worden kan zich melden bij de ou-

dervereniging ov_molenven@hotmail.nl. Geef daarbij aan je naam en voor welke 

leerling en welke klas je klassenouder wilt worden.  

Bij een aanbod van meerdere ouders voor dezelfde klas wordt als volgt gehandeld: 

Is de ouder onlangs klassenouder geweest in de klas, zo ja dan krijgt de ander voor-

rang. Onderling overleg tussen ouders die zich hebben aangemeld. indien dit niet 

lukt dan zal er een loting plaatsvinden door de leerkracht in het bijzijn van de klas.  

Aanmelding tot zondag 17 juli 12.00 uur via ov_molenven@hotmail.nl 

Met vriendelijke groeten, 

Oudervereniging  

Klassenouders schooljaar 2016-2017 

8 juli: Terry gr. 3b / Guus gr. 7b 

11 juli: Jaap gr. 6a / Pim gr. 6b 

12 juli: Lieve gr. 3a / Daan gr. 6a 

13 juli: Tessa gr. 3b / Luc gr. 6a 

14 juli: Féline gr. 1a 

19 juli: Jasper gr. 1b / Pepijn gr. 1c 

19 juli: Liza gr. 6a 

20 juli: Silke gr. 1a 

21 juli: Flip gr. 4b / Esmee gr. 5al 

22 juli: Ise gr. 2b / Ward gr. 6b 

23 juli: Frédérique gr. 5b 

Links: 

Move Sportzomer: http://www.movevught.nl/move-sportzomer-nieuwe-flyer/ 
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