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Vanuit het MT 

In dit Wiekendje informeren we graag over een 

aantal  gebeurtenissen en bijzonderheden van-

uit de school. 

Afscheid van juf Natalie 

Juf Natalie van den Heuvel gaat, na ruim 13 

jaar, onze school verlaten. Ze gaat een nieuwe 

uitdaging aan als leerkracht op basisschool De 

Schalm. In de afgelopen schooljaren is juf Na-

talie werkzaam geweest in de bovenbouw. Dit 

schooljaar is ze gestart in unit 1A, samen met 

juf Dominique. Er zal een sollicitatieprocedure 

gestart worden voor de ontstane vacature in 

unit 1A. 

We wensen juf Natalie een hele fijne tijd op de 

Schalm. 

 

Nieuwe collega’s 

In het eerste Wiekendje van dit schooljaar (31 

augustus) informeerden wij u over de uitbrei-

ding van ons team met een aantal leerkrachten 

en onderwijsondersteuners. We zijn blij met de 

nieuwe collega’s die ons team op Het Molen-

ven gaan versterken. In dit Wiekendje stellen 

zij zich graag aan u voor. 

 

Juf Martine 

Onze collega Martine Swager heeft afgelopen 
schooljaar afscheid genomen i.v.m. de uitbrei-
ding van haar praktijk voor kindercoaching.  
Mocht u interesse hebben, via de onderstaan-
de link komt u op haar laatste nieuwsbrief: 
http://mailchi.mp/03d7cb579180/testosteron-
traktatie-en-meer-voor-jongens 
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Mijn naam is Neeltje Spierings-Oerlemans. Naast Marian zal ik de komende tijd in 

groep 1-2 staan. Zelf ben ik getrouwd, moeder van 3 kinderen, Guusje (8), Cato (7) 

en Thijl (4) en woonachtig in Liempde. Mijn passie en ervaring ligt bij de kleuters, 

waar ik de afgelopen 10 jaar veel mee heb gewerkt. Ik heb zin in het komende 

schooljaar waarbij ik met veel plezier de kleuters zal begeleiden. Tot ziens in de 

klas!  

 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Eugenie Schets sinds kort werkzaam als onderwijsassistent in Unit 2 op basis-

school  Het Molenven. 

Ik zal proberen kort iets te vertellen over mezelf.  Ik ben getrouwd met Richard 

Schets en samen hebben wij 2 kinderen; Sjoerd van 12 en Jelske is 10 jaar.  Wij zijn 

een sportief gezin. In mijn vrije tijd geef ik 2 avonden atletiek training in de groep van 

mijn dochter en zelf ben ik ook een fanatiek hardloopster.  Mijn zoon doet aan 

fietscrossen en mijn man mountainbiken. In onze vakantie gaan we graag met z’n 

vieren op pad op de mountainbike. Verder ben ik graag bezig met onze (huis) dieren, 

de poes en 2 paardjes. 

Mijn ervaring 

Vorig jaar heb ik gewerkt voor de groep bij de kleuters dat was ontzettend leuk. Ook 

heb ik ervaring als onderwijsassistent in de onder- en bovenbouw door apart met 

groepjes leerlingen  te werken.  

Ik heb heel veel  zin om de kinderen te mogen begeleiden in Unit 2 en ga proberen 

het beste in ieder kind naar boven te halen. Het Molenven  is een prachtige, moderne 

en eigentijdse school met leuke kinderen en collega’s dus dat gaat vast helemaal 

goed komen. 

Tot ziens in Unit 2! 

 

 

Hallo Allemaal, 

 

Graag wil ik mezelf even voorstellen.  

Mijn naam is Mandy Pennings. Ik ben 23 jaar oud en woonachtig in Schijndel.  

In mijn vrije tijd ben ik graag in de sportschool en ben ik actief als trainster en coach 

van een jeugdteam op de korfbalclub bij ons in het dorp.  

Ik zal het komende schooljaar op de woensdagen werkzaam zijn in Unit 3B. 

Ik heb hier ontzettend veel zin in en kijk uit naar een fijn en goed schooljaar. 

Mocht u nog vragen hebben, loop dan gerust even binnen. 

Groetjes, 

Mandy  
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Even voorstellen 



Hallo,  

Mijn naam is Kim Hobbelen. Ik ben 19 jaar en woon in Vught. Afgelopen jaar ben ik 

afgestudeerd als onderwijsassistent. De komende maanden zal ik te vinden zijn in 

unit 3 op de maandag en dinsdag als vervangster van juf Daniëlle. Ik ben er t/m de-

cember. Ik vind het leuk om met kinderen te werken en heb dan ook erg veel zin om 

bij Het Molenven aan het werk te gaan.  

Groetjes juf Kim 

 

 

Mijn naam is Maya Pol. De laatste periode van het vorige schooljaar ben ik gestart 

met de vervanging van Juf Margareth in Unit 2C. Zolang Margareth herstellende is 

zal ik dit op dinsdag, woensdag en donderdag blijven doen.  

Het unitonderwijs is iets wat me wel aanspreekt en waar ik voorheen ook al op ande-

re scholen mee heb gewerkt. Al 38 jaar werk ik in het onderwijs waarbij ik aan alle 

groepen les heb gegeven. Daarnaast heb ik ook managementtaken zoals bouwcoör-

dinator/ teamleider vervuld. Dit is iets wat ik nog steeds erg leuk vind. Net zoals het 

maken van muziek in mijn vrije tijd: ik speel trombone in twee Big Bands. 

Samen met mijn man woon ik sinds een jaar in Vught, na jaren in Den Bosch ge-

woond te hebben. Dit bevalt ons prima. Onze twee dochters zijn al een tijdje uitgevlo-

gen en hebben hun eigen leventje opgebouwd. Fijn om op de fiets 3 dagen in de 

week op het Molenven te kunnen werken! 

Verjaardagen  

28 aug. Fedde 2A/ Kylano 3A / Luisa 3B 

30 aug. Quinten 4B/ Gigi 4C 

6 sept. Emma Poppy 1A 

7 sept. Max 2A 

8 sept. Bodrik 2C 

9 sept. Jelle 2A 

11 sept. Marilou 2C/ Hanna 3C / Sarah 4C 

12 sept. Binq 3C / Mathijs 4A /Pepijn 4C  

15 sept. Floris 2C/ Indy 4B / Mathias 4B 

16 sept. Nikki 3A / Olivier 3C  

17 sept. Kick 3A 

19 sept. Amelie 3A 

20 sept. Nynke 4B 

Van harte gefeliciteerd !  
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Attentie: er heerst krentenbaard 

Voor meer informatie over krentenbaard klik hier: 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/I/Impetigo_krentenbaard 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/I/Impetigo_krentenbaard

