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Vanuit het MT 

Terugblik op ouderavond maandag 18 april jl 
 
Afgelopen maandag waren alle ouders uitgenodigd voor een informatieavond over ons onderwijs en 

de schoolorganisatie in het schooljaar 2016-2017. Er waren ruim 130 ouders aanwezig en we zijn blij 

met deze goede opkomst. In het eerste deel van de avond werden twee presentaties gegeven door 

Ineke van Sijl, onderwijsadviseur Slimonderwijs en Hetty Hendriks, directeur van deze school. 

Ineke vertelde over de ontwikkeling van het onderwijs van vroeger, nu en in 2032 (interessant filmpje 

hierbij is: https://www.youtube.com/watch?v=jRGNfrbAffU), over ontwikkelingen in de samenleving 

en recente nieuwe wetenschappelijke inzichten op leren van kinderen. Hetty volgde daarop met de 

interne schoolontwikkelingen en de keuzes die gemaakt zijn door de school om haar onderwijs an-

ders en eigentijds te organiseren om op die manier nog meer aan te sluiten bij de onderwijsbehoef-

ten van het kind.  

Vanuit een gedragen hernieuwde visie op leren van kinderen worden gemengde basisgroepen sa-

mengesteld waarin ieder kind de veiligheid, ruimte, ondersteuning en begeleiding krijgt die het nodig 

heeft. Daarnaast worden de wereld oriënterende- en creatieve vakken meer thematisch aangeboden 

waardoor ieder kind meer betekenisvol kan leren en de betrokkenheid van het kind groeit. 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

Oudercafé woensdag 11 mei van 20.00-22.00uur:                      

Thema: “De nieuwe onderwijsontwikkelingen van Het Molenven” 

Uit diverse reacties bleek dat een vervolg op de ouderavond van 18 

april jl heel gewenst is. Er is behoefte aan een uitwisseling en de mo-

gelijkheid tot het stellen van verhelderingsvragen over de units en 

gemengde groepen. We willen de ouders die maandagavond jl niet 

aanwezig waren ook in de gelegenheid stellen om op korte termijn 

een contactavond op school bij te wonen. Op die manier kunnen  we 

de ingezette ontwikkelingen en keuzes verder met u delen. 

U kunt zich opgeven voor deze avond door het invulstrookje in te le-

veren dat u vandaag ontvangt via uw kind. 

https://www.youtube.com/watch?v=jRGNfrbAffU
mailto:jaarboekmolenven@hotmail.nl?subject=Jaarboek%20


Na de presentaties werden tafelgesprekken 

gevoerd door groepen ouders, onder bege-

leiding van de leerkrachten in diverse loka-

len van de school. De placemats van deze 

gesprekken worden verwerkt tot een ver-

slag en na de meivakantie teruggekoppeld 

in het Wiekendje. Tijdens de afsluitende 

borrel was er ruimte om de ervaringen, 

emoties, ideeën, vragen en meningen uit te 

wisselen.  

 

Verplaatsen Brainstormavond “Hoe zetten we Het Molenven goed op de kaart”. 

Door de planning van het Oudercafe zal de Brainstromavond “Hoe zetten we Het Mo-

lenven goed op de kaart” verplaats worden naar woensdag 15 juni a.s. U kunt zich 

opgeven voor deze avond door een mailtje te sturen naar info@molenven.nl 

 

Project Jeroen Bosch: groepsdoorbrekend werken 

Als voorbereiding op het werken in de untis hebben alle groepen en de  leerlingen 

met veel leerplezier groepsdoorbrekend gewerkt aan de volgende onderdelen van het 

Jeroen Boschproject: 

 groep 1/2 heeft "De tuin der lusten" verkend. Zij hebben hun eigen tuin der lus-

ten met monsters en dieren gemaakt. 

 groep 3/4 heeft verhalen geschreven en rondom 3-luiken gewerkt.  

 groep 5/6 heeft fantasie foto's gemaakt  en een brief geschreven aan Jeroen 

Bosch. 

 groep 7/8 is naast de middeleeuwen ook erg bezig geweest met ontdekken 

met trechters, pollepels en kralen. 

Een groot compliment voor de betrokkenheid en leerhouding aan onze leerlingen in 

alle groepen.  
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Dinsdag 19 april was het “de landelijke dag tegen pesten”. In alle groepen 

van onze school is daar uitgebreid aandacht aan besteed. Iedere groep 

heeft een grote poster gekregen. De kinderen uit de groepen hebben hun 

naam op deze poster gezet en de poster in de klas opgehangen. 

Het is van groot belang dat we hier met z’n allen aandacht aan blijven 

besteden. 

Verdere informatie kun u vinden op de site: http://www.stoppestennu.nl/

landelijke-dag-tegen-pesten-19-april. 

 

Landelijke dag tegen pesten 

mailto:info@molenven.nl?subject=Brainstormavond%2015%20juni%20
http://www.stoppestennu.nl/landelijke-dag-tegen-pesten-19-april
http://www.stoppestennu.nl/landelijke-dag-tegen-pesten-19-april


Wat was het een mooie dag afgelopen zondag ! Na een lange periode van voorberei-

ding in de klas én thuis was iedereen er klaar voor! Heel veel dank aan de grote 

groep kinderen die gezongen heeft in Het Molenven Communie koor en alle volwas-

senen die geholpen hebben om deze dag tot een groot succes te maken! Namens de 

werkgroep School en Geloof en de leerkrachten van de groepen 4.  

Het Molenven Communie koor  

Communie 2016  
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Fides  
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'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind,  als jongere of als volwassene in 

jezelf. Op het Molenven wordt gebruik gemaakt van Fides. 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". 

Iedere maand staat er een symbool centraal. In de maand mei zijn dat de dominoste-

nen. 

 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.  

Quinten uit groep 6 schrijft iedere maand een stukje over een van de symbolen. 

 

Deze maand is er een nieuw stukje over Fides. 

Deze keer is het over de domino. 

De domino toont een verbinding van de een 

naar de ander. 

Als er één praat doet de andere dat ook. 

Je hebt ook een manier om dit te voorkomen. 

Houd zelf op met praten en zeg tegen de an-

dere kinderen dat ze stil moeten zijn. De domi-

no stopt dan. 

 

Waar wordt de domino het meest gebruikt? 

In de klas 

Op het schoolplein 

 

Hoe wordt het gebruikt? 

De domino wordt gebruikt bij het praten en 

plagen/pesten. 

Dat is nou een domino. 

 

Groetjes Quinten  

Geachte ouder/verzorger,  

Het luizenteam controleert na de vakantie 

alle leerlingen van de school op hoofdluis.  

Als er hoofdluis bij uw kind geconstateerd 

wordt, neemt de leerkracht contact met u 

op.  



Het is lente!  

Wat is het toch fijn op Het Molen-

ven. Kikkers vangen bij de sloot 

en vandaag zelfs een salamander 

gevonden zonder staart !  

Uit groep 4B  
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Groep 6b gaat in groepjes koken met ouders in onze schoolkeuken. 

Woensdag was het eerste groepje aan de beurt samen met Fransje en Albertine. 

We hebben met zijn allen genoten van de Apfelstrudel met vanillesaus en slag-

room! Mmm! 



Op maandag 18 april brachten de groepen 3 een bezoek 

aan de Vughtse bibliotheek. Met hun maskers op luisterden 

ze eerst naar een verhaaltje over 'Koen Konijn de boeken-

boef', die dol op lezen is. Daarna mochten ze op speurtocht 

en leerden ze waar de leuke boeken staan en hoe je ze kunt 

lenen. Tenslotte werd er met een 'ren je rot'-quiz geoefend 

wat er net geleerd was. Het was een uitdagend en leerzaam 

bezoek! 

Naast de bibliotheek op school heeft de Vughtse bibliotheek 

een nog ruimere keuze uit leuke leesboeken op niveau. Een 

jeugdlidmaatschap van de bibliotheek is dus erg de moeite 

waard, kost niets en wordt u van harte aanbevolen! 

Groepen 3 naar de Bibliotheek Vught 
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Traditie op Het Molenven: Cito Friet 

Na 3 dagen hard werken kregen de groepen 8 vandaag de Cito Friet.  

Goed gedaan jongens en meisjes !  



Extra bijdrage  

Hoi wij zijn Dirkje, Ise, Sam en Nina van het Molenven en we zitten in groep 7b. Onze 

school organiseert een sponsorloop. Het sponsorgeld gaat naar het goede doel. He-

doel is Dream4kids. Dat doel bezorgt  kinderen met een zwaar trauma een droom-

dag. Dus ook onze klas doet daar aan mee. Waarom wij dit bericht schrijven is omdat 

wij een extra bijdrage gedoneerd hebben, maar dat hebben we niet zomaar. Het be-

gon eigenlijk zo: er stond in de krant en op het journaal dat er een mega aardbeving 

was in Nepal. We hadden besloten om er geld voor op te halen dus dat deden we 

toen.  Hoe we dat deden? We gingen onszelf verkleden. Dirkje ging als een boef met 

een kerstmuts op. Nina ging als een kameel, ze had een kamelenpak en dat pak was 

veel te klein. Sam ging als een kikker en ze had dus een kikkerpak aan en die was 

ook veel te klein. Ise ging als een heks dus had een heksenpak aan. Maar hoe gin-

gen we dat geld dan ophalen? Nou we hebben liedjes gezongen. We hadden 2 lied-

jes. Het eerste liedje ging zo: geef een helpende hand voor dat arme land ik zal je 

zeggen hoe dat moet doe wat geld in deze hoed voor Nepal! Als tweede hadden we : 

arme slapen in een stal wij halen geld op overal voor Nepal! Zo hebben we dus al het 

geld opgehaald. We hadden in totaal 131,49 euro. Daarvan hebben we 50 euro ge-

doneerd aan Dream4kids. Dat was onze extra bijdrage. Het totaal van onze klas met 

de extra bijdrage van ons erbij was: 777,39 euro en daar is heel onze klas trots op! 

Groetjes: Dirkje, Ise, Sam en Nina 
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Links: 

Zwaluw VFC heeft weer een leuke nieuwsbrief gemaakt rondom het schoolvoetbal-

toernooi van woensdag 13 april, jongens groep 7-8: 

http://us13.campaign-archive2.com/?

u=3e9a1e006604d8eec88e6e584&id=50a2211aca&e 

Fun2Move in de meivakantie 
Alleen in de meivakantie zijn de dagen en tijden anders: 
Maandag 25 april   10.00-11.00 uur Lidwinaveld 
Maandag 2 mei               10.00-11.00 uur Lidwinaveld 
Deelname is uiteraard weer geheel gratis! 
 
Na de meivakantie vindt Fun2Move weer gewoon op de woensdagmiddag plaats 
van 14.30-15.30 uur. 

http://us13.campaign-archive2.com/?u=3e9a1e006604d8eec88e6e584&id=50a2211aca&e
http://us13.campaign-archive2.com/?u=3e9a1e006604d8eec88e6e584&id=50a2211aca&e


Woensdag 20 april heeft Het Molenven vier bekers binnengehaald bij het Schoolvoet-

baltoernooi groep 5/6.  

Bij de A-poule hebben de meiden een derde prijs gehaald. 

Bij de B-poule werden 3 bekers in de wacht gesleept. 

- Het meidenteam Molenven 3 heeft de derde plaats bemachtigd. 

- Het meidenteam Molenven 2 heeft de finale gewonnen met penalty's! 

- Ook het jongensteam Molenven 2 ging ervan door met de 1ste prijs! 

 

Gefeliciteerd !  

Schoolvoetbaltoernooi  
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