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Vanuit het MT 

Vandaag is ons Jeelo-project; “Beleven van 
onze planeet” afgesloten. In alle units is hier de 
afgelopen periode aandacht aan besteed. In 
Unit 1 werkten de kleuters aan ‘De Ruimte’, 
waarin ze bezoek kregen van Paxi, een buiten-
aards wezentje, wat de rode draad vormde in 
alle activiteiten. In unit 2 werkten de kinderen 
aan ‘Het Weer’, er werden onder meer eigen 
weerberichten gemaakt en er werd gewerkt 
aan kenmerken van de verschillende weerele-
menten. In unit 3 stond de ‘strijd met water’ 
centraal. Onderwerpen als de watersnoodramp 
en tsunami’s kwamen aan bod. In unit 4 werd 
de planeet aarde als geheel centraal gesteld, 
er is gewerkt aan sub thema's als klimaat, ko-
raal, milieuvervuiling etc.  

 

 

 

Ook hebben we vandaag genoten van de voor-
stellingen van de kinderen van unit 2 en 3 die 
met muziek en dans en onder grote belang-
stelling van (groot)ouders en alle kinderen van 
onze school 2 prachtige presentaties gaven. 
Mary-Ann Schonk en Jacques Noyons hebben 
hier in de afgelopen weken hard met de kin-
deren aan gewerkt en wat was het fantastisch! 

 

Morgen vieren we Carnaval op school. In alle 
units is er in de ochtend een programma waar-
in onder andere de voorrondes van de 
“Molenven got Talent” wedstrijd staat gepland. 
’s Middags wordt met de hele school als pu-
bliek en een heuse kinderjury de schoolwin-
naar van dit jaar gekozen. Daarna begint de 
voorjaarsvakantie, we wensen iedereen een 
fijne week toe en begroeten elkaar weer op 
maandag 6 maart. Geniet! 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 
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Mijn naam is Daniëlle Bogaerts. Ik ben 38 jaar geleden geboren in Boxtel en daar 

woon ik nu nog steeds, samen met Coen en onze 2 zoontjes Jip van 7 jaar en Tibo 

van 5 jaar.    

Ik ben jaren werkzaam geweest op een SBO school, als enthousiaste groepsleer-

kracht. De afgelopen 6 jaar heb ik met veel plezier gewerkt in een gezin met een ge-

handicapt kind. Maar het onderwijs is toch altijd blijven kriebelen…  

Afgelopen maandag ben ik gestart  in unit 3 en op de dinsdagen ben ik werkzaam in 

unit 2. Op het leerplein begeleid ik de kinderen met het zelfstandig verwerken van de 

opdrachten. Of andere hulpvragen vanuit de basisgroepen. Het voelde voor mij heel 

vertrouwd en ik heb zin om de komende maanden met jullie kinderen te werken. Ik 

hoop dat we er een gezellige en leerzame tijd van gaan maken! 

Tot ziens op school! 

Groetjes Daniëlle 

Mag ik mezelf even voorstellen?  
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1 maart: Roos 3A/ Mees 3A 

1 maart: Lily 4B 

2 maart: Justus 2A / Sanne 4C 

3 maart: Josephine 2A / Bas 4B 

4 maart: Max 2A 

5 maart: Juliet 2C / Sophie 3A 

6 maart: Hanne 1C / Fleur 4C 

7 maart: Tijs 3C / Wiebe 4C 

8 maart: Theije 3B 

11 maart: Mauck 4A 

12 maart: Maxim 3B 

13 maart: Fien 2B / Pepijn 3A 

15 maart: Collin 1A / Sanne 4C                   
16 maart: Justus 4B    

         Van harte gefeliciteerd !  

Verjaardagen 

Wij heten Diede en 

Fleur van harte wel-

kom !  

Wij wensen hen een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 

 

Links en bijlagen: 

Stichting Jeugd en Jongeren Carnaval: http://jj-carnaval.nl/ 

http://jj-carnaval.nl/
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Voorstellingen unit 2 en 3  
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Na al die regen konden de kinderen 

eindelijk weer eens slootje springen !  



Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES) 
 
Kies is een spel-praatgroep voor kinderen die een scheiding van hun ouders heb-
ben meegemaakt. Sommige kinderen waren nog heel jong en krijgen vragen als ze 
ouder worden, voor andere kinderen is de scheiding nog maar heel kort geleden en 
brengt het veel vragen en onzekerheid met zich mee. Door deel te nemen aan Kies 
leren de kinderen de scheiding beter te begrijpen en ze leren om te gaan met alles 
wat er verandert door de scheiding. Maar het allerbelangrijkste is dat kinderen erva-
ren dat ze niet de enige zijn die een scheiding meemaken.   
In de Kies-groep wordt er vooral veel creatieve werkvormen gebruikt, zoals spel, 
toneel, tekenen, schrijven en natuurlijk praten de kinderen met elkaar! Ze ervaren 
veel steun door ervaringen uit te wisselen, naar elkaar te luisteren en te helpen.  
 
Kies op onze basisschool  
De bijeenkomsten zijn er voor de kinderen van groep 1 – 2 – 3 óf voor kinderen van 
groep 4 t/m 8 en worden begeleid door twee Kies-coaches. De kinderen komen 8 
keer een uur bij elkaar, onder schooltijd, in een groepje van maximaal 8 kinderen 
voor de jonge groep en 10 kinderen voor de oudere groep. Voor de ouders van de 
deelnemende kinderen is er een informatie- en evaluatiebijeenkomst.  
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Kies wordt gefinancierd door de ge-
meente en de Kies-coaches zijn aangesloten bij het Regionaal Trainingscentrum/ 
CJG ’s-Hertogenbosch. Voor deelname is toestemming van beide ouders nodig.  
Als de school voldoende kinderen heeft voor een Kies-groep, zal gekeken worden of 
de groep op school gegeven kan worden. Als dat niet zo is, kunnen de kinderen 
aansluiten bij een Kies-groep die op een andere school van start gaat. Bij voldoende 
aanmeldingen, zal na de meivakantie een groep opstarten voor kinderen van groep 
4 t/m 8. 
 
Informeer bij de Intern Begeleider (Mariet van de Ven en Nicole Wijkamp) wat de 
mogelijkheden zijn voor aanmelding aan een Kies-groep 
(m.vandeven@molenven.nl / n.wijkamp@molenven.nl). Op de website van het Cen-
trum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch vindt u meer informatie over de KIES-
groepen.  
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7811-kinderen-in-echtscheiding-situatie-
kies.html  

Twee reacties van kinderen:  
‘Het is fijn dat je er met anderen over kunt praten en je ook de verhalen van anderen 
kunt horen. Je kunt je verhaal vertellen zonder dat het wordt doorverteld. Het ver-
haal blijft tussen het KIESgroepje.’   
Meisje, 11 jaar  
‘Ik vind het vooral fijn dat ik nou verhalen van andere kinderen heb gehoord. En er 
wordt op een fijne manier over de scheiding gepraat.’   
Jongen, 12 jaar. 

Pagina 8 2016-2017 

mailto:m.vandeven@molenven.nl
mailto:n.wijkamp@molenven.nl
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7811-kinderen-in-echtscheiding-situatie-kies.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/paginas/7811-kinderen-in-echtscheiding-situatie-kies.html

