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Vanuit het MT 

Gisteren hebben we met het team een studie-

dag gehad, waarin we afspraken hebben ge-

borgd ten aanzien van ons Unitonderwijs. 

Morgen is er een bijeenkomst van de leerlin-

genraad. De oude vertegenwoordigers zullen 

hun taak overdragen aan de nieuwe en in de 

nieuwe samenstelling zal de leerlingenraad 

onder andere betrokken worden bij het afstem-

men van regels en afspraken in en om de 

school. 

Zaterdag komt Sinterklaas weer aan in het land 

en we zijn blij dat hij onze school op 2 decem-

ber met een bezoek komt vereren. Uiteraard 

zullen onze activiteiten de komende weken ook 

in het teken staan van Sint. 

 

Wij krijgen herhaaldelijk klachten van bewoners 

uit de omgeving van de school over auto’s die 

midden op de weg geparkeerd staan en ge-

vaarlijke verkeerssituaties die daardoor ont-

staan tijdens de ochtend– en middagspits. Wij 

onderhouden graag een goede relatie met on-

ze buren en hebben u hierbij nodig. We vragen 

dan ook uw medewerking en aandacht voor het 

correct parkeren op de hiervoor bestemde par-

keerplaats. 

Koninginnelaan 1c 
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Maandag 14 november krijgen de kinderen uit groep 8 les over de dode hoek van 

een vrachtwagen. Op dinsdag 15 november is groep 7 aan de beurt. 

De les bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte wordt in 

en om de officiele 'Veilig op Weg'-vrachtwagen gegeven. 

Zorgt u er a.u.b. voor dat uw kind warme kleren aan heeft en indien het regent, een 

regenjas. 

Veilig op weg  
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Verkeersplein 

Feestelijke uitreiking Brabants VerkeersveiligheidsLabel  

Fietscontrole 

Volgende week woensdag 16 november is er voor unit 1 en 2 een verkeersplein. 

De kinderen gaan op de fiets een parcours afleggen met oversteken, bochten maken, remmen 

enz. 

Zorg er dus voor dat uw kind zijn/haar fiets bij zich heeft. 

 

De BVL-commissie heeft aan basisschool Het Molenven te Vught op 31 oktober het 

Brabants Verkeersveiligheidslabel toegekend. Dit omdat wij structureel aandacht ge-

ven aan verkeerseducatie. Het label werd uitgereikt door Marion van Hoof, die na-

mens de provincie Brabant de scholen, die het label willen halen, controleert. Bij de 

uitreiking was de wethouder van verkeer, de heer Potters, aanwezig.  

Door deelname aan het project geeft basisschool Het Molenven gestructureerd aan-

dacht aan verkeersveiligheid. Een continue leerlijn is gewaarborgd waardoor de leer-

ling op verschillende verkeersrollen wordt voorbereid. Bovendien brengt het project 

achter de schermen verschillende partijen en initiatieven samen. Hierdoor worden 

scholen lokaal, op een georganiseerde manier door derden ondersteund bij de uit-

voering van verkeersactiviteiten. Verkeersveiligheid krijgt zo een structurele plaats in 

de educatieprojecten op scholen in Brabant. 

Vorige week zijn er heel veel fietsen gecontroleerd; is de verlichting in orde, werken 
de remmen, zit er een bel op de fiets, enz. Gelukkig zijn de meeste fietsen goed ge-
keurd! 

Een paar andere kunnen thuis nog op orde gemaakt worden, dan kunnen we alle-
maal weer veilig de weg op. 

Een enkel kind had geen fiets bij zich, zij konden meekijken en luisteren bij iemand 
anders. 

Op de foto's kun je zien met hoeveel aandacht er gewerkt is. 

 

Alle hulpouders, heel hartelijk bedankt!! Zonder jullie hulp hadden we dit niet kunnen 
organiseren! 



Pagina 3 2016-2017 



Schoolzwemtoernooi 
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Het afgelopen weekend hebben de kinderen van Het Molenven super gezwommen 

tijdens het Vughtse Schoolzwemtoernooi! 

Met een speciale vermelding voor de zussen Lise en Nynke (beide goud op school-

slag), Philipine (brons op schoolslag & zilver op vrije slag) en het vlottenteam van de 

bovenbouw dat zilver in de wacht wist te slepen! 

Wat een sportief weekend! 

Goed gedaan jongens en meisjes! 
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Thema verkeer in unit 1 

Bouwen, knutselen en zelfs in de 

zandbak bezig met dit leuke thema. 

Debatteren in unit 4 

Deze week zijn we, in het kader 

van ons nieuwe Jeelo-project, 

gestart met de voorbereidingen 

van een debat over verkeer. 

De unit is verdeeld in kleine 

groepjes die met elkaar in debat 

gaan. 

Wat is iedereen goed aan het 

werk gegaan! 

We zijn heel benieuwd naar de 

resultaten! 


