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Interessante informatie: 
 18 maart: 14-14.30 uur 

Presentatie Verrijkings-
groep  

 Vanaf 21 maart: Ouder-
gesprekken gr. 3 t/m 7  

 24 maart: Paasviering  

 25 maart t/m 1 april : 
Paasvakantie 

 17 april: Eerst Heilige 
Communie  

 18 april: Ouderavond 
20.00-22.00 uur  

17 maart 2016 2015-2016 

Vanuit het MT 

Op dinsdag 15 en woensdag 16 maart was 

Ineke van Sijl, onderwijsinnovator Slimonder-

wijs, de hele dag op de werkvloer aanwezig in 

de verschillende groepen. Ze heeft veel foto’s 

gemaakt van onze leerlingen in de groepen en 

leerpleinen. Ze gaf ons als leerkrachten en 

team complimenten en tips met als doel om 

ons onderwijs nog verder te verbeteren. Het 

waren inspirerende en leerzame dagen. Op 

pagina 2 een impressie uit de groepen 1 t/m 4, 

de groepen 5 t/m 8 ziet u volgende week.  

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

Ouderavond maandag 18 april a.s.: 

We nodigen alle ouders en verzorgers uit om 

op maandagavond 18 april a.s. van 20.00 tot 

22.00 uur aanwezig te zijn voor een informatie-

avond over ons onderwijs en de schoolorgani-

satie in het schooljaar 2016-2017.  

Wilt u deze datum alvast vrijhouden in uw 

agenda?  

mailto:jaarboekmolenven@hotmail.nl?subject=Jaarboek%20
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Wat kunnen ze al goed schrijven !  



Vorige week vond de aftrap plaats van de groepen 7 en 8 met bakken à la Jheroni-

mus Bosch! De komende 3 weken gaan deze groepen op donderdag koekwaus bak-

ken, pannenkoeken bakken en koekjes maken op de ouderwetse manier! Dit alles 

onder begeleiding van bakvrouw Riky! 

Bakken à la Jheronimus Bosch  
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 Vakantierooster 2016-2017 

 

NB. De overige vrije dagen en studiedagen volgen nog.   

Herfstvakantie 24-10-2016 t/m 28-10-2016 

Kerstvakantie 26-12-2016 t/m 6-01-2017 

Voorjaarsvakantie 27-02-2017 t/m 3-03-2017 

2
e
 Paasdag 17-04-2017 

Meivakantie 24-04-2017 t/m 5-05-2017 

Hemelvaart 25 t/m 26-05-2017 

2
e
 Pinksterdag 5-06-2017 

Zomervakantie 17-07-2017 t/m 25-08-2017 



Ter voorbereiding op de communie is groep 4 A op bezoek geweest bij de Emmamo-

len in Nieuwkuijk. Daar kregen ze een rondleiding van de molenaar en leerden ze 

hoe graan gemalen wordt tot meel. Tevens werd er van het meel deeg gemaakt en 

heeft ieder kind zelf broodjes mogen maken. Toen de broodjes in de oven waren ge-

weest kreeg ieder kind de zelfgemaakte broodjes in een zak mee naar huis. Het was 

een leuke en leerzame ochtend! Groep 4 B gaat vrijdag nog. 

Uit groep 4A 
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Link naar de info over de voorstelling die de groepen 7 en 8 op wo 23 maart gaan bekij-

ken:  

http://www.plazacultura.nl/nieuws/1856-mongens-en-jeisjes-van-de-silte-kunstselect-

menu-kunstbalie 

http://www.plazacultura.nl/nieuws/1856-mongens-en-jeisjes-van-de-silte-kunstselect-menu-kunstbalie
http://www.plazacultura.nl/nieuws/1856-mongens-en-jeisjes-van-de-silte-kunstselect-menu-kunstbalie


Vanuit de werkgroep School & Geloof  
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Pasen 2016 

Zondag 20 maart om 11.00 uur is er in de Heilig Hart kerk een mis voor Palmpasen, 

een eucharistieviering met kinderwoorddienst. 

 

Goede vrijdag 25 maart 15.00 uur: de Kruiswegviering speciaal voor gezinnen met 

kinderen. 

 

Zondag 27 maart 11.00 uur : de Hoogmis van Pasen; dit is een eucharistieviering 

met kinderwoorddienst. De kinderen maken tijdens de woorddienst een eigen kaars-

je. 

 

Zondag 17 april vieren wij de eerste Heilige Communie van onze 17 communicanten! 

 

Vorige week zijn er twee ouderavonden geweest voor de ouders van on-

ze communicanten waarin van alles uit werd gelegd over de mis en over de commu-

niedienst. Deze was goed bezocht en interessant.  

Op donderdag 24 maart vieren we Pasen bij ons 
op school. In de groepen wordt er aandacht be-
steed aan het paasverhaal. In de middag komt de 
paashaas even langs met een gezonde traktatie.  
Verder worden er  op deze dag hazen verstopt en 
gezocht en ook wordt er voor de groepen 1 t/m 8 
een tietsch-wedstrijd  georganiseerd. 
 
Elke leerling moet hiervoor een hardgekookt ei 
(niet gekleurd of bewerkt) meenemen. 
 
De Tietsch spelregels: 
Alle deelnemers hebben een hardgekookt ei in hun hand. 
Ieder zoekt een tegenstander. 
De eieren worden tegen elkaar getikt. 
De persoon van wie het ei heel blijft krijgt een nieuwe tegenstander  
met ook een heel ei. 
Dit gaat net zolang door tot er één winnaar overblijft. 
 
’s Middags strijden de winnaars van iedere groep tegen elkaar; 
Voor de uiteindelijke winnaar per bouw is er een kleine verrassing! 
 
We hopen dat het een gezellige dag gaat worden. 
 
Met vriendelijke groeten,  

 

Juf Marion en Juf Noortje   



Afgelopen donderdag kregen de leer-

lingen van de groepen 7 en 8 een work-

shop: tekenles naar het kleurboek van 

Saskia van Oversteeg, schilderen van 

een rare snoeshaan uit ‘Het land van 

Maas en Waal’.                            

Jeroen Bosch Project  
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Kleurboek voor volwassenen  

kleurboek uit de officiële jHEROnimus collectie 
Het ‘Jheronimus Colour it Yourself’ kleurboek voor volwassenen is speciaal 
gecreëerd door illustrator Saskia van Oversteeg voor het Jheronimus Bosch 
jaar 2016. Het eigenzinnige werk van Jeroen Bosch komt landelijk en interna-
tionaal extra onder de aandacht met talloze activiteiten en manifestaties, 
waarvan dit kleurboek een onderdeel is. 

Dit ‘Jheronimus Colour it Yourself’ kleurboek is een ode aan Jeroen Bosch. Uit 

verschillende van zijn schilderijen en uit een aantal grafische ontwerpen die 

Studio Kluif ontwikkelde voor de manifestatie Jheronimus Bosch 500, heeft 

Saskia van Oversteeg details gehaald en die op een nieuwe, inlevende, crea-
tieve en intuïtieve manier weergegeven. In de prenten ontdek je bijvoorbeeld 

monsters en andere rare wezens uit het schilderij ‘Het laatste Oordeel’ en 

dieren, mensen en vruchten uit ‘De Tuin der Lusten’. Saskia illustreert deze in 

een herkenbare, eigen stijl van tekenen met fijne details. Met liefde en aan-
dacht heeft ze ieder lijntje in dit kleurboek met de hand getekend. Prachtige 

patronen die wachten om ingekleurd te worden! 

Het 'Jheronimus Colour it Yourself' kleurboek voor volwassenen is te koop 
voor €14,95 in diverse winkels en te bestellen via Sas illustraties 
(saskiavanoversteeg@sasillustraties.nl ). 

Sisterrun 2016 op zondag 17 april  

Ook dit jaar is er weer een KidsRun, speciaal voor 

jongens en meisjes tot 13 jaar!                                       

Inschrijven kan via deze link. 

 

 

mailto:saskiavanoversteeg@sasillustraties.nl
https://inschrijven.nl/idealformulier?id=2016041750449&ag=j&tl=nl


Lente !  
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De eerste keer met alle 

kleutergroepen het bos 

in. Wat was het weer 

heerlijk. 

Groetjes groep 1/2 a,b,c 


