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Interessante informatie: 
 23 jan ALV  OV 19.30 u 

 25 jan. Voorleesontbijt 

 25 jan. Klankbordgroep 

 26 jan: Adviesgesprek-
ken jaargroep 8 

 9 feb. Studiedag, alle 
leerlingen vrij  

 10 feb.: Unit 2-4 Rapport 
1  

 
http://www.molenven.nl/
activiteiten 
 
 

12 januari 2017 2016-2017 

Vanuit het MT 

Proosten op het nieuwe jaar 
Maandagochtend jl. hebben we op de eerste 
schooldag van het nieuwe jaar met alle leer-
lingen en leerkrachten geproost op het nieuwe 
jaar 2017. Met een echt champagneglaasje 
met kinderbubbels toostten we op de verschil-
lende leerpleinen in de units. Het team van Het 
Molenven wenst alle leerlingen en ouders 
een heel gezond en gelukkig 2017!!! 
 
 
Luizen ging fantastisch: 
Afgelopen maandag vond in alle units de perio-
dieke luizencontrole plaats. Er waren ruim 40 
ouders in de verschillende units actief om de 
controle efficiënt te laten verlopen. Wat gewel-
dig fijn dat er zoveel ouders actief meewerken 
om deze controle zo goed te laten verlopen. 
Dank je wel daarvoor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 
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Vakantierooster 2017-2018: 
In dit Wiekendje vindt u het basisvakantierooster voor het schooljaar 2017-2018. Het 
gaat hier om de vastgestelde vakantieweken in de regio. Dit rooster zal nog aange-
vuld worden met vrije dagen die aan het einde van dit schooljaar gepubliceerd wor-
den in het Wiekendje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkeren bij Het Kwartier 
Buurtbewoners van ons schoolgebouw Het Kwartier ervaren regelmatig problemen bij 
het parkeren tijdens de spitsuren rondom onze scholen. Ouders ervaren regelmatig 
grote drukte en dat er te weinig parkeerplaatsen zijn tijdens het halen en brengen van 
hun kind(eren). Ook blijkt dat sommige automobilisten bij het parkeren tijdens de 
spitstijden onvoldoende of geen rekening houden met andere weggebruikers of buurt-
bewoners. We begrijpen dat dit soms tot frustratie en spanningen lijdt. Onze ver-
keerscommissie buigt zich hierover en gaat met de gemeente in gesprek om hier op-
lossingen voor te bedenken. 
 
Miron (directeur van de Koningslinde) en ik doen een dringend beroep op alle ouders 
en vragen u om met het volgende rekening te houden: 

 Vertrek tijdig zodat u voldoende tijd heeft om uw kind naar school te brengen. 

 Parkeer uw auto in de beschikbare vakken. Als die er niet meer is, plaats de 
auto dan iets verder van de school zonder hinder voor de buurtbewoners. 

 Houd rekening met elkaar….zo zorgen we er samen voor dat het wel zo prettig 
is voor iedereen!!! 
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Gevonden voorwerpen 

  Van Tot 

Herfstvakantie 16.10.2017 20.10.2017 

Kerstvakantie 25.12.2017 05.01.2018 

Voorjaarsvakantie 12.02.2018 16.02.2018 

Meivakantie 30.04.2018 04.05.2018 

Zomervakantie 09.07.2018 17.08.2018 

      

2e Paasdag   02.04.2018 

Koningsdag   27.04.2018 

Hemelvaart   10.05.2018 

2e Pinksterdag   21.05.2018 

Deze week liggen de gevonden voorwerpen in de centrale 

hal. Aanstaande maandagmiddag worden ze opgeruimd en 

gaan ze naar het goede doel. Kom dus nog even een kijkje 

nemen. 
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Wij heten Floris van 

harte welkom !  

Wij wensen hem een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 
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Uitnodiging ALV Oudervereniging 23 januari a.s.  

Knutselen in unit 2 

Alle ouders van kinderen op het Molenven zijn lid van de oudervereniging (OV). Het 

bestuur van de OV nodigt u daarom van harte uit voor de Algemene Ledenvergade-

ring (ALV) op maandag 23 januari a.s. op school. We beginnen om 19.30 uur. Wij 

informeren u dan over de activiteiten en financiële resultaten van afgelopen school-

jaar (2015-2016), presenteren de begroting voor dit schooljaar en horen graag welke 

suggesties u heeft voor de OV.  

Uitnodiging met agenda en verslag boekjaar 2015-2016: zie bijlage 1 



23 dec. Minke 2C 

25 dec. Sophie 1A/ Amélie 3B 

25 dec. Esra 4C 

26 dec. Coen 4C 

27 dec. Jort 4C 

28 dec. Stijn 2A 

29 dec. Niels 1B 

30 dec. Hugo 1B/ Ralph 4C 

31 dec. Eline 1B 

1 jan. Jip 4C 

2 jan. Mae 3A 

3 jan. Cosmas 2B/ Robert 3C 

5 jan. Ewout 2A/ Doede 3B 

6 jan. Anne 2A 

7 jan. Karlijn 2A/ Lex 2B/ Julius 3C 

8 jan. Frederique 2C 

Verjaardagen  
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