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Interessante informatie: 
 20 okt.: Oudergesprek-

ken Unit 1( gr.2) -3 

 24 t/m 28 oktober: 
Herfstvakantie 

 1 t/m 4 nov. Lichtbrigade 

 9 nov. : Studiedag, alle 
leerlingen vrij 

 16 nov. Verkeersplein 
unit 1 en 2 

 24 en 25 nov. ANWB 
Streetwise 
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Vanuit het MT 

De eerste periode van schooljaar 2016-2017 

sluiten we deze week af. We gaan even een 

weekje met herfstvakantie. Juf Hetty is geluk-

kig al wat opgeknapt, maar ze moet het nog 

rustig aan doen. Ze zal na de herfstvakantie 

haar werkzaamheden voor een aantal uur per 

dag weer proberen te hervatten. Ondertussen 

zullen juf Lucy en meneer Juan haar taken 

waar mogelijk blijven waarnemen. 

We hebben u deze week een aantal keer be-

richt over het grasveld voor de school en het 

daar aangetroffen materiaal. De gemeente 

heeft vandaag nog een controle verricht en uit 

voorzorg hebben wij deze week geen gebruik 

gemaakt van het grasveld.  

We wensen iedereen een fijne week en tot na 

de herfstvakantie! 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

mailto:jaarboekmolenven@hotmail.nl?subject=Jaarboek%20


Na de herfstvakantie starten we met het Jeelo project ‘Veilig in het verkeer’. 

Rond dit thema zijn er diverse activiteiten gepland. 

 Het project wordt maandagmiddag 31 oktober rond 13.40 uur geopend met het 

uitreiken van het Brabants Verkeersveiligheidslabel door Marion van Hoof. U 

bent van harte welkom!! 

 Deze week zal er vooral aandacht besteed worden aan de licht- en fietscontro-
le met behulp van de Lichtbrigade.  Van 1 t/m 4 november vinden er fietscon-
troles plaats. Hieronder kunt u zien op welke dag uw kind zijn/haar fiets mee 
naar school mag nemen. 

unit 1 dinsdag 1/11 

unit 2 woensdag 2/11 

unit 3 donderdag 3/11 

unit 4 vrijdag 4/11 

 Op 16 november is er voor unit 1 en 2 een verkeersplein ingericht op school. 

 Als afsluiting komt op 24 en 25 november ANWB Streetwise in alle units. De 

kinderen van unit 4 moeten hiervoor hun fiets meenemen. 

 

Lichtbrigade 

Vervang jij een kapotte fietslamp meteen? Maar liefst 4 op de 10 fietsers doet dat 

niet. Toch is het heel belangrijk om dat snel te fiksen. Met goede verlichting daalt de 

kans op een aanrijding in het donker met wel 20 procent. Daarom doen wij mee met 

de ANWB Lichtbrigade.  

Helaas hebben zich nog niet voldoende ouders aangemeld om ons te kunnen helpen 

bij het controleren van de fietsen op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag vanaf 

12.30 uur. 

 U kunt zich aanmelden bij de klassenouders van uw kind. 
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Jeelo project Veilig in het Verkeer 



Wat doe je in de kleine pauze? Elkaar invlechten!  

Dinsdag 18 oktober hebben we in unit 1 een opa en oma dag gehad. Op deze dag 

zijn de opa's en oma's een deel van de dag op bezoek geweest en hebben met de 

kinderen leuke spelletjes en werkjes gedaan. Iedereen heeft genoten en het was 

een heel geslaagde dag! 
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Wij heten Tijs van harte 

welkom !  

Wij wensen hem een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 

 



Vanuit unit 3 
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Momenteel maken een 

aantal kinderen een 

stamboom. Natuurlijk 

leren ze ook wat een 

stamboom is.  

Bijlagen: 

Bijlage 1: Notulen OV Vergadering 20.09.2016 

Bijlage 2: Schoolzwemtoernooi aanmeldingsformulier  



Geachte ouders, verzorgers, 

Wij zijn verheugd met de stijgende lijn in uw financiële steun aan de Oudervereni-

ging. Ook voor het nieuwe schooljaar rekenen wij weer op uw bijdrage om de diver-

se, jaarlijks terugkerende evenementen (sportdag, themadag, kerst, e.d.) en culture-

le vorming te kunnen blijven realiseren, zoals onlangs de survivaldag en de geluids-

installatie ten behoeve van de musical. 

Alle ouders met leerlingen op het Molenven zijn automatisch lid van de Oudervereni-

ging. Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering is het richtbedrag voor de 

vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2016 – 2017 wederom op € 50 per 

kind gesteld. Tevens incasseert de oudervereniging de bijdragen voor de klassen-

pot van € 5 per kind, en betaalt dit bedrag door aan de klassenouder. 

Ik verzoek u het totaalbedrag van € 55 per kind voor dit schooljaar vóór 1 decem-

ber 2016 over te maken op onze bankrekening/

IBAN: NL89RABO0155460838 t.n.v. Oudervereniging Molenven, o.v.v. VOB en de 

na(a)m(en) van uw kind(eren). 

Dit jaar stellen wij u – wegens succes voorgaande jaren – wederom in staat 

om direct uw VOB te voldoen via iDEAL. De betalingsverzoeken worden rond-

om de herfstvakantie verstuurd via een email van ClubCollect. Door op een link te 

klikken kom je in het betalingsportal van ClubCollect. Wanneer u vragen heeft over 

bovenstaande neem dan contact op met mij via ov_molenven@hotmail.nl.  

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. U bepaalt dus zelf de hoogte van uw 

bijdrage. Alle bijdragen worden gewaardeerd door de oudervereniging. Mocht u nog 

vragen hebben dan ontvangt de oudervereniging die graag, in reactie op dit bericht. 

We beantwoorden uw vragen dan zo spoedig mogelijk.  

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Eikelenboom 

Penningmeester Oudervereniging Het Molenven 

Vrijwillige Ouderbijdrage 2016-2017 
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Medezeggenschapsraad weer op sterkte 

Met ingang van 1 augustus is de Medezeggenschapsraad (MR) weer op volle sterk-

te. In plaats van Hanneke Deinum is Paul Verheijen (vader van Valérie, Cécile en 

Juliet) in de MR benoemd als lid namens de ouders. Paul is tevens de secretaris van 

de MR. Wilma Nuchelmans is als lid namens de leerkrachten opgevolgd door Colet-

te Bax.  

In de MR overleggen vertegenwoordigers van de leerkrachten en van de ouders 

over zaken die de school aangaan. In bepaalde gevallen heeft de MR een advies-

recht en soms ook een formeel instemmingsrecht. De MR vergadert zes tot acht 

keer per jaar. Alle verslagen staan op de website van het Molenven. Ook het verslag 

van de laatste vergadering is daar nu te vinden. Ga dus voor meer informatie over 

de MR naar de website van het Molenven: http://www.molenven.nl/ouders/

medezeggenschapsraad.   

http://www.molenven.nl/ouders/medezeggenschapsraad
http://www.molenven.nl/ouders/medezeggenschapsraad

