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Vanuit het MT 

Veel enthousiaste ouders tijdens de 

kijkochtenden 

 

Vrijdag 10 maart en woensdag 15  maart  

waren ouders van 8.30 tot 10.00 uur wel-

kom om een deel van de lesdag bij te wo-

nen. Op vrijdag waren ca. 30 ouders aan-

wezig, op woensdag waren ruim 40 ou-

ders in de school. Zij genoten ervan te 

zien en te ervaren hoe onze leerlingen 

bezig zijn met hun lesactiviteiten en leer-

krachten instructies geven en of leer-

lingen begeleiden. 

In de koffiecorner en wandelgangen wer-

den ervaringen gedeeld en vragen gesteld 

ter verduidelijking.  Veel ouders reageer-

den enthousiast over de werkwijze, de 

rust en de taakgerichtheid van de kin-

deren. Wij zijn erg blij met de goede op-

komst. 

 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 
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23 maart ouderavond voor ALLE ouders 

Volgende week donderdag is de ouderavond gepland waarin we u graag informe-

ren over actuele zaken rondom ons unitonderwijs. Leidende vragen daarbij zijn: 

Waar zijn we trots op? Wat heeft onze zorg? Wat zijn onze plannen? 

U bent vanaf 19.45 uur van harte welkom voor de inloop met koffie en thee. Ons 

programma van die avond is van 20.00 tot 21.30 uur. In de loop van volgende 

week infomeren wij u graag concreet over het programma van de avond. 

U kunt zich tot en met vrijdag 17 maart op de volgende manier opgeven: 

 Door de invulstrook in te leveren van de brief die maandag jl is meegege-

ven aan uw kind 

 Door een mailtje te sturen naar info@molenven.nl  

 

 

Noodkreet van de Jaarboekcommissie 

De Jaarboekcommissie is een enthousiaste groep ouders die jaarlijks een prach-

tig glossy Jaarboek samenstellen van onze kinderen op Het Molenven. Het Jaar-

boek bestaat inmiddels al 9 schooljaren en staat vol prachtige foto’s van alle kin-

deren, genomen in de units en tijdens alle feestelijke activiteiten van de school. 

De jaarboekcommissie wil dolgraag een jubileumeditie samenstellen……dit jaar 

komt het 10e Jaarboek uit. De commissie bestaat nu uit 5 ouders…..we zoeken 

nog zeker 2 commissieleden om deze creatieve en inspirerende klus op te pak-

ken.  

 

We hebben nog minimaal 1 ontwerper (voor 

het creatieve proces, ervaring is geen vereis-

te) én minimaal 1 sponsorlid (iemand met 

een netwerk die sponsorgeld binnen wil ha-

len) nodig. 

 

Bent u nieuwsgierig en of enthousiast gewor-

den van deze oproep? Voor meer informatie 

en aanmelding kunt u mailen naar             

info@molenven.nl 

 

 

 

Landelijke opschoondag 

 

Zaterdag 25 maart vindt de Landelijke Opschoon-

dag weer plaats. Op deze dag maken mensen door 

het hele land sámen een openbaar gebied zwerfaf-

valvrij. Onze school zal hier vrijdag 24 maart aan 

deelnemen. 

 

Supporter van Schoon scholen vinden een schone 

omgeving belangrijk en dragen hier graag een 

steentje aan bij. De kinderen van Het Molenven, 

Koningslinde, Peuterspeelzaal en de BSO Partou 

dragen op deze dag graag hun steentje bij. 

 

 

Pagina 2 Wiekendje 

mailto:info@molenven.nl
mailto:info@molenven.nl?subject=Jaarboekcommissie


17 maart: Felix 2A  

17 maart: Flore 3B 

17 maart: Tim 4A  

17 maart: Koen 4B 

18 maart: Ella 2A  

18 maart: Ise 4A 

19 maart: Rafael 4A 

20 maart: Koert 1A 

22 maart: Mats 2C  

22 maart: Esmée 3C 

23 maart: Anne 2A  

23 maart: Victor 4C 

24 maart: Minck 2B 

27 maart: Joep 4B 

28 maart: Raf 1C 

31 maart: Jasmijn 2C 

Verjaardagen 

Week van de gastvrijheid 

 

Kinderen en ouderen in de wijk Vught-Noord worden samengebracht voor 

een ontmoeting in de Week van de gastvrijheid. Wilt u genieten van een 

heerlijke high tea die gemaakt is door kinderen uit de wijk? Dan bent u 

van harte welkom op woensdag 29 maart 2017 om 15.00 uur bij Brede 

School Het Kwartier, Koninginnelaan 1. Deelname is gratis.  

Aanmelding bij ABZ 073-6572000, info@abzvught.nl 
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Wij heten Florianne, 

Amelie en Karlijn van 

harte welkom !  

Wij wensen hen een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 
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Fides  
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Thema Restaurant in Unit 1C 

 
Het aanleren van sociale vaardigheden en werken aan sociaal-emotionele ontwikke-
ling van kinderen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet 
een vaste plek kunt geven in het lesrooster.  
Sociale vaardigheden/sociaal emotionele ontwikkeling is iets wat alle dagen én ieder 
moment een rol speelt. Op onze school maken wij gebruik van de symbolen van Fi-
des. 
Fides is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de 
dag ingezet kan worden.  
 
'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind, als jongere of als volwassene in 
jezelf.  De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in 
jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) 
te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik 
maken van alledaagse "symbolen". De komende periode staat het symbool `de domi-
no `centraal. 
 
 

 
 

De domino beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee inzicht in groepsprocessen. 
Met voldoende moed en zelfvertrouwen lukt het steeds beter om je niet mee te laten 
voeren maar om uit de rij te stappen. De dominostenen maken heel inzichtelijk dat 
het bepalen van jouw positie, bijv. bij vervelend gedrag in een groepje, het verschil 
kan maken.  
 

Sterrenrestaurant  

in de klas 
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Ons restaurant is geopend. De oma van Mieke heeft voor alle kin-

deren in de klas een schortje gemaakt. Daar zijn we heel blij mee.  
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Sushi maken  

In het sushi restaurant 



Kandelaars maken 

voor in het restaurant 
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Beste Ouder(s)/verzorger(s), 

De digitale inschrijving van de jeugdweek start 3 april en zal op 14 mei sluiten. De jeugd-
week start dit jaar op zaterdag 19 augustus t/m 25 augustus.  

Wat moet u doen om uw kind(eren) aan te melden voor de jeugdweek? 

Ga naar www.jeugdaktief.nl en klik op de button/link aanmelden. 

Vul de gegevens in, verplicht 2 telefoonnummers en bijzonderheden/gedragsproblemen. 

Print het formulier uit en kom op 20 mei om 14.00 uur naar het gebouw Elzenburg, Brabant-
laan 1.  

Daar vindt de loting plaats. (14.30 uur start de loting) 

Wanneer uw kind is ingeloot krijgt u later die week een mail met daarin het rekeningnummer 
waar u het bedrag van 30,- euro over kunt maken. Wanneer dit goed is ontvangen is uw 
kind definitief ingeschreven voor de jeugdweek. 

Voor vragen kunt u terecht bij het onderstaande mailadres. 

Met vriendelijke groet, 

Jeugd Aktief az@jeugdaktief.nl  

http://www.jeugdaktief.nl
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