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Vanuit het MT 

Het vieren van de verjaardag van de leerlingen 

De verjaardag van een kind is een hele belangrijke dag waar we graag de nodige aan-

dacht aan besteden. We hebben hierover een aantal afspraken gemaakt die we graag 

met u delen: 

 

 De jarigen zijn zichtbaar in de unit. Dit kan verschillen per unit 

 We vieren de verjaardag van de leerling in de eigen basisgroep 

 De leerling trakteert in de eigen basisgroep  

 De leerkracht eet graag dezelfde traktatie mee als de leerlingen 

 De jarige mag rondgaan binnen de unit zodat de andere leerkrachten hem/haar 

ook kunnen feliciteren 

 De traktatie gaat om 12.30 uur mee naar buiten 

 We moedigen gezonde traktaties aan en we zien er op toe dat traktaties niet te 

veel, te groot of te zoet zijn 

 Als het teveel is dan gaat in de tas om mee te nemen naar huis 

 Op woensdag komen de jarigen van die week van unit 2, 3 en 4 bij juf Hetty om 

iets te grabbelen 
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Grote tablets in unit 3 en 4:  

Zoals u weet gebruiken onze leerlingen vanaf groep 4 t/m groep 8 al en-

kele jaren een eigen tablet tijdens het reken-  en spellingonderwijs. Voor 

de leerlingen van unit 3 en 4 hebben we deze tablets ingeruild voor een 

grote tablet waarop meerdere functies en mogelijkheden beschikbaar zijn. 

Dit is met name heel belangrijk voor de verwerkingsopdrachten van onze 

nieuwe methode wereld oriëntatie  “Jeelo” . Deze week zijn de nieuwe ta-

blets geleverd en worden ze startklaar gemaakt. De oudervereniging van 

onze school heeft een mooi bedrag beschikbaar gesteld als bijdrage in de 

kosten van dit leasecontract met “Snappet”. Daar zijn we al heel erg blij 

mee. 

Drukte bij het uitgaan om 14.00 uur.  

Als de scholen om 14.00 uur uit gaan dan is het dagelijks een enorme 

drukte voor het schoolgebouw, de speelplaats, op de fietspaden en de par-

keerplaats. De tijdelijk geplaatste hekken maken het er niet gemakkelijker 

op. De scholen van Het Kwartier hebben daarom een aantal afspraken ge-

maakt om de drukte zoveel mogelijk te verspreiden. Voor de kinderen en 

ouders van Het Molenven betekent dit het volgende: de kleuters van unit 

1 staan om 14.00 uur voor hun eigen lokaal op de speelplaats. Ouders van 

de kleuters kunnen op de speelplaats hun kind ophalen. De leerlingen van 

unit 2 gaan, onder begeleiding van de leerkracht, via de voordeur naar 

buiten. Leerlingen van unit 3 en 4 gaan via de zijuitgang op het bovendek 

naar buiten. Op die manier verdelen we de drukte iets meer over de 

breedte van het gebouw. 

Marketingavond: Hoe zetten we het Molenven goed op de kaart? 

Hoe zit het met de markering van onze school? Is het Molenven goed 

zichtbaar in de wijk, in Vught, op internet en social media? Hoe kunnen we 

dat nog meer verbeteren zodat nieuwe ouders en geïnteresseerden ons 

goed kunnen vinden en weten waar we voor staan? Allerlei vragen waar 

we graag eens bij stil willen staan samen met ouders die beroepsmatig of 

vanuit interesse, mee willen denken. 

Deze thema avond staat gepland op dinsdag 11 oktober van 20.00 tot 

22.00 uur. Heb je interesse, geef je dan op door een mailtje te sturen naar 

info@molenven.nl 

Geboortenieuws: 

juf Noortje van unit 2 is op 25 juli jl. bevallen van een gezonde dochter. 

Ze heet Saar. Het gaat gelukkig heel erg goed met moeder en dochter. 

 
Ouderavond dinsdagavond 27 september a.s.: 

Op dinsdagavond 27 september ontvangen we graag alle ouders voor de 

eerste ouderavond van dit schooljaar.  U heeft hiervoor een brief met in-

vulstrook ontvangen. Deze kunt u tot uiterlijk vrijdag 23 september inleve-

ren bij de leerkracht van uw kind. 

De indeling van de avond ziet er als volgt uit: 
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Deze week is het ‘De week tegen het pesten’. 

In alle klassen is daar deze week aandacht voor d.m.v. verschillende activiteiten. Eén 

daarvan is schatgraven. De kinderen kiezen dan vijf schatten/kwaliteiten van zichzelf. 

Dat geeft een goed gevoel! Wij geloven dat wanneer kinderen zich fijn voelen pesten 

minder kans krijgt. 

Misschien heeft uw kind de schatkaart wel mee naar huis genomen. 

In unit 3C, bijvoorbeeld, zijn de kinderen ook nog op zoek gegaan naar kinderen met 

drie dezelfde schatten. 

Naast het ‘schatgraven’ is het maken van complimenten met behulp van complimen-

tenkaartjes en het ballonnetje van onze leefstijl methode Fides aan bod gekomen. 

‘Hoe groot is het ballonnetje nu? Kun je je ballon opblazen tot 0- 1 of 10? Hoe voelt 

dat? Wat voelt voor jou het fijnst?’ 

Voor de leerkrachten zijn er tips gegeven  om een sociaal, veilig klimaat te scheppen. 

 

De week tegen het pesten 
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Tijd: 

  
Onderdeel: 
  

  
19.30-20.00 uur: 
  

  
Locatie basisgroepen unit 1a, 1b en 1c: 

Informatieronde voor alle ouders van unit 1 

Locatie basisgroepen unit 3a, 3b en 3c: 

Informatieronde voor alle ouders van unit 3  
  
20.00-20.15 uur: 

  
Onder het genot van een kop koffie/thee kunt u rond-
kijken in de informatiehoek van de units en met elkaar 
en de leerkrachten in gesprek. 
  

  
20.15-20.45 uur: 
  

  
Locatie: centrale hal: 

Algemene informatie in de centrale hal voor alle ou-

ders van unit 1,2,3,4 
  

  
20.45-21.00 uur: 

  
Onder het genot van een kop koffie/thee kunt u rond-
kijken in de informatiehoek van de units en met elkaar 
en de leerkrachten in gesprek. 
  

  
21.00-21.30 uur: 
  

  
Locatie basisgroepen unit 2a, 2b en 2c: 

Informatieronde voor alle ouders van unit 2 

Locatie basisgroepen unit 4a, 4b en 4c: 

Informatieronde voor alle ouders van unit 4 

We rekenen op uw komst! 



Vrijdag 30 september 2016 
 

Elk jaar staat er een roulatiefeest in de planning, dit jaar is 

een survivaldag aan de beurt. Het thema van deze survival-

dag is ‘Samenwerken & Samenspelen’. 

Voor de units 1 en 2 wordt een spellencircuit (o.a. met spel-

len van ‘Fitt Outdoor’) uitgezet op het terrein rond de school.   

De units 3 en 4 hebben een activiteitenprogramma bij   ‘De 

IJzeren Man’ o.l.v.’ Fitt Outdoor’.  

Via de unitouders is reeds om ouderhulp gevraagd, waarvoor 

dank! De hulpouders ontvangen nog specifieke info voor die 

dag. Hieronder wat aanvullende algemene info: 

 

Unit 1 en 2 

Programma van 8.30-14.00 u. Start en eind in de eigen ba-

sisgroep.  

 

Meenemen:  

- hanteerbaar 10uurtje en lunchpakketje in rugzak 

- gemakkelijke sportieve kleding en schoeisel, regenkleding 

(afhankelijk van voorspelling)  

 

Unit 3 en 4 

Programma van 8.30 -14.00 u. Start en eind in de eigen ba-

sisgroep. De groepen lopen naar ‘De IJzeren Man’. 

 

Meenemen’: 

 hanteerbaar 10uurtje en lunchpakketje in rugzak, geen 

frisdrank, chips e.d. 
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Kledingadvies vanuit Fitt Outdoor: 
 
 Algemeen: sportieve vrijetijdskleding, goede wandelschoenen/

sportief schoeisel (geen slippers) 
 
 Vlot bouwen en varen: badkleding en/of kleding die nat mag wor-

den, set reserve kleding, handdoek 
 
 Afhankelijk van de weersvoorspelling: regenkleding, warme kleding 

(thermokleding, handschoenen, sjaal, muts) en/of zonnebrandcrè-
me. 

 
 

Fitt Outdoor verzorgt de dag. De activiteiten van deze dag bestaan uit 

vlot bouwen/varen en meerkamp. 

 

Meerkamp: Een spannende race die de teams tegen elkaar spelen. Met 

onderdelen als de survivalbaan, skippyslang, skilopen, touwtrekken, 

funslang, tangramspel, zaklopen, klomplopen en paalgraven barst een 

ware strijd los.  

 

Vlot bouwen en varen: Met tonnen, palen en touw wordt een stevig vlot 

gebouwd, waarmee het team het water zal bedwingen. Probeer droge 

voeten te houden!  

 

De kinderen mogen geen sieraden dragen tijdens de activiteiten. 
 
Mocht uw kind geen zwemdiploma hebben of een andere reden 
waarom uw kind niet deel kan nemen aan een van de activiteiten, 
wilt u dan contact opnemen met de leerkracht van uw kind om het 
een en ander af te stemmen.  
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Spaart u mee voor de schoolbieb?  
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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan centraal 
onder het motto: voor altijd jong! Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna 
de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinder-
boeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze 
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste en leukste kinderboeken! Hoe meer 
ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 

 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 U koopt van 3 t/m 16 oktober 2016 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – 
in de winkel of op bruna.nl – en levert de kassabon in op school. 

 Lever de kassabonnen t/m 16 oktober 2016 in op school. Wij leveren de kassa-
bonnen in bij een Bruna-winkel. 

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ont-
vangt een waardebon. 

De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag 
nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. 

 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we sa-
men! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 

 

Prijsvraag: Doe mee & win! 

Naast het sparen voor gratis boeken voor de schoolbieb, kunt u ook nog eens mee-
doen met een leuke prijsvraag! De prijzen zijn een exclusieve voorpremière van de 
nieuwe bioscoopfilm ´Mees Kees langs de lijn´ voor een hele schoolklas én een aan-
tal setjes kaarten voor de officiële première van de film, waarbij de cast ook aanwe-
zig is. Deelnemen aan de prijsvraag kan via bruna.nl/schoolbieb.  

 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op. 

 

Met vriendelijke groet, 

Juf Marjolein  ( m.beukers@molenven.nl) 

http://www.bruna.nl/schoolbieb
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 Links: 

Balans Informatiemarkt:op 5 oktober: http://www.balansdigitaal.nl/data/regios/midden

-brabant/activiteiten/informatiemarkt-vrijetijdsbesteding/ 

Jeugdwerk Rozenoord, herfstspeeldagen: http://www.jeugdwerkrozenoord.nl/

herfstspeeldagen-2016.html 

Centrum voor Jeugd en Gezin Vught, agenda: http://www.cjgdemeierij.nl/activiteiten/

agenda-en-cursussen-cjg-vught/agenda-vught/menu-ID-934 
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Nieuwe tablets 

Feest in unit 3 en 4 want de nieuwe tablets zijn binnen. Grotere tablets met 

een toetsenbord. Nu nog opladen, installeren en de kinderen kunnen aan 

de slag !  

Verjaardagen: 

24 sept. Jonne 2B / Ella 4A 

25 sept. Jasmijn 4A 

26 sept. Cécile 3C / Douwe 4A 

27 sept. Eline 4A / Tijl 4B 

29 sept. Frederique 2C / Joep3A 

30 sept. Madelief 2B / Emma 3A 

 

Van harte gefeliciteerd !  
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