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Interessante informatie: 
 25 en 26 mei: Hemel-

vaartsvakantie 

 25 mei: Communie 

 1 juni: Klankbordgroep 

 5 juni: 2e Pinksterdag 

 6 juni: Kamp gr. 8  

 13 juni: Studiedag 

 11 juli : Ouderavond 
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Vanuit het MT 

Wij informeren u graag weer over een aantal 
onderwerpen en gebeurtenissen in dit Wie-
kendje. 
 
Terugblik op de sportdag 
We kijken terug op een fantastische geslaagde 
sportdag. Alle leerlingen hebben de hele dag 
genoten van alle uiteenlopende sportieve acti-
viteiten. We bedanken graag de sportcommis-
sie en alle hulpouders die zich hier zo enthou-
siast voor hebben ingezet. 
 
Ouderavond op dinsdag 11 juli a.s. 
In het Wiekendje van 20 april jl. schreven we 
over vertrouwen dat we als school, in een fase 
van verandering, de goede dingen doen. We 
willen verder werken aan een transparante 
samenwerking en  organiseren op 11 juli a.s. 
vanaf 20.00 uur een volgende ouderavond. 
Tijdens deze avond willen we u informeren en 

met u in gesprek over de ontwikkelingen, aan-
dachtspunten, successen en resultaten van 
ons onderwijs. De precieze invulling van de 
avond volgt later. Wilt u deze avond alvast vrij-
houden in uw agenda? 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

l 
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Afwezig door ziekte 
Juf Margareth uit unit 2c is al enige tijd afwezig door ziekte. Juf Maja van de vervan-
gerspool, vervangt haar in deze groep. Verder is juf Colette Bax uit unit 4c al enige 
tijd afwezig door ziekte. Hiervoor hebben we een interne oplossing gevonden: juf Jes-
sica van unit 1c vervangt in unit 4c. De leerkrachten van unit 1 vangen dit op door 
ieder een dag extra te werken.  We hopen hiermee voor beide units een goede oplos-
sing gevonden te hebben. We wensen Colette en Margareth  een voorspoedig her-
stel.  
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Poppentheater op de sportdag Unit 1 
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Opening van het nieuwe 

thema Jeelo in Unit 2:: 

“Zorgen voor dieren” 

Op ontdekking naar kleine 

diertjes in de natuur !  
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Unit 1 laat de vlinders 

vrij !  



Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-

niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de 

vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer 

beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, 

zodat de keuze van e-books tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op 

www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.  

Lezen in de vakantie met de Vakantiebieb-app 

Verjaardagen 
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11 mei: Julia 1B/ Mick 4B 

12 mei: Fedde 1A 

14 mei: Duke 1C / Fabrice 2B 

15 mei Olivier 2A / Hidde 2C  

15 mei: Flip 4A / Pepijn 4A 

16 mei: Lieke 3B / Julius 3C 

16 mei: Wessel 4A 

20 mei: Ties 3B 

22 mei: Hugo 3C 

23 mei: Gijs 1B 

24 mei: Pepijn 2A / Keesje 3C 

26 mei: Bas 2A 

27 mei: Kick 3C / David 4C                                 Van harte gefeliciteerd !  

29 mei: Melle 2A   

Links en bijlagen: 

Bijlage 1: OV Notulen 13.03.2017 

Bijlage 2: Jeugd Bridge Vught voor groep 7 en 8  

http://www.vakantiebieb.nl


 

Sportdag 2017 
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