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Interessante informatie: 
 25 maart t/m 1 april : 

Paasvakantie 

 7 april: schriftelijk ver-
keersexamen gr. 7 

 Vanaf 11 april: Cito en-
tree 

 17 april: Eerste Heilige 
Communie  

 18 april: Ouderavond 
20.00-22.00 uur  

 19, 20 en 21 april: Cito 
Eindtoets groep 8  

 22 april: Sponsorloop 
Koningsspelen  

24 maart 2016  2015-2016 

Vanuit het MT 

Brainstormavond “Hoe zetten we Het Molen-

ven 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 kun-

nen 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 woensdagavond 11 mei van 20.00 tot 22.00 

uur. Je bent van harte welkom om aan te slui-

ten. Heb je interesse, geef je dan op door een 

mailtje te sturen naar info@molenven.nl 

Op dinsdag 15 en woensdag 16 maart was 

Ineke van Sijl, onderwijsinnovator Slimonder-

wijs, de hele dag op de werkvloer aanwezig in 

de verschillende groepen. Ze heeft veel foto’s 

gemaakt van onze leerlingen in de groepen en 

leerpleinen. Ze gaf ons als leerkrachten en 

team complimenten en tips met als doel om 

ons onderwijs nog verder te verbeteren. Het 

waren inspirerende en leerzame dagen. Vorige 

week gaven we een overzicht van de groepen 

1 t/ m 4. Op pagina 2, 3 en 4 een impressie 

van de groepen 5 t/ m 8. 

Het Team Molenven wenst u een prettige 

Paasvakantie !  

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

Ouderavond maandag 18 april a.s.: 

We nodigen alle ouders en verzorgers uit om op maandagavond 

18. April a.s. van 20.00 tot 22.00 uur aanwezig te zijn voor een 

informatieavond over ons onderwijs en de schoolorganisatie in het 

schooljaar 2016-2017.  

Wilt u deze datum alvast vrijhouden in uw agenda?  

mailto:info@molenven.nl?subject=Brainstorm
mailto:jaarboekmolenven@hotmail.nl?subject=Jaarboek%20
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNs5LGwtnLAhVFFw8KHV5DClMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pleinvijf.nl%2Fpasen%2F&bvm=bv.117604692,d.ZWU&psig=AFQjCNFwd7sJBKUfaRyxNKu8a8HsYE4egA&ust=1458915641291009
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Feest in de groepen 4 

De kinderen mogen 

gaan leren schrijven 

met vulpen. Dat heb-

ben we gevierd! 
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Beste ouders/verzorgers, 

Vrijdag 22 april zijn Nationale Koningsspelen. Wij hebben ervoor gekozen om dit voor 

onze school in te vullen met een sponsorloop.  

Samen met de kinderen uit de leerlingenraad hebben we gekozen voor het doel: 

Dream4kids. De kinderen van de leerlingenraad gaven aan dat ze het leuk vin-

den om iets te doen voor andere kinderen. 

Dream4Kids ondersteunt de medische en psychische behandeling door de allergroot-

ste dromen van kinderen in vervulling te laten gaan tijdens een droomdag.  

Meer informatie staat op de site: www.dream4kids.nl 

Voorafgaand aan de sponsorloop wordt het geld opgehaald voor het goede doel. De 

kinderen krijgen een envelop mee van school met daarin een brief. Op de achterkant 

van de envelop kunt U dan aangeven hoeveel U doneert en dan kan het geld direct in 

de envelop gedaan worden. Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk vrienden, familie en 

kennissen de kinderen sponsoren. 

De sponsorloop is van 09:30 tot 10:30 uur. Bij binnenkomst zal er in iedere klas van-

uit de Koningspelen een ontbijt klaar staan, daarna zullen de kinderen voor de school 

verzamelen bij het startpunt. Het zou leuk zijn als er langs het parcours ouders staan 

om de kinderen aan te moedigen. Het parcours loopt via de dijk rondom de school. 

Na ieder rondje krijgen de kinderen een stempel op hun stempelkaart. De kleuters 

starten als laatste en lopen samen met de leerkracht de rondjes. Binnen de parallel-

groepen kan er ook nog een traktatie worden verdiend voor de groep die de meeste 

rondjes loopt. 

’s Middags om 13:45 uur zal de ”cheque” aan een ambassadeur van de stichting wor-

den overhandigd. Ook dan bent U weer van harte welkom. 

Uiteindelijk verdienen wij als school dan de status “droomschool”. 

Zorg dat U kind die dag sportkleding draagt en water bij zich heeft. 

Wij hopen jullie allemaal aan de zijlijn van het parcours te zien! 

Met vriendelijke groet, 

De sportcommissie 

Sponsorloop  
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Oproep schoolbieb 

Wie kan ons ‘s morgens één uurtje komen helpen in de 

schoolbieb? Wij zoeken vaders, moeders, opa’s of oma’s 

die dit graag willen doen. Heeft u interesse of wilt u meer 

informatie? Mail dan naar juf Marjolein, groep 5 A 

( m.beukers@molenven.nl ) 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3z7XojNnLAhXDqA4KHVxQDtUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.coffee4kids.nl%2Fambassadeurs.html&psig=AFQjCNGKac1Io-j__xvBlG_UaYhdT52LJA&ust=1458901200032316
mailto:m.beukers@molenven.nl?subject=Schoolbieb
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDq8yNiZPLAhUqCZoKHcBGAB8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.hartvanhellendoorn.nl%2F13788%2Fzinin-bibliotheek-verkoopt-boeken&psig=AFQjCNEGcus089SMBaCX8B7zlRO1dAXuyg&ust=


Noordbrabants Museum 
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De groepen 3-4-5 

zijn dinsdag en 

woensdag op be-

zoek geweest in 

het Noordbrabants   

Museum. 
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Links: 

Balansdigitaal: http://www.balansdigitaal.nl/data/regios/midden-brabant/

activiteiten/autisme-belevings-circuit/ 

Balansdigitaal: http://www.balansdigitaal.nl/data/regios/midden-brabant/

activiteiten/cursus-samen-sterk-den-bosch/ 

 

http://www.balansdigitaal.nl/data/regios/midden-brabant/activiteiten/autisme-belevings-circuit/
http://www.balansdigitaal.nl/data/regios/midden-brabant/activiteiten/autisme-belevings-circuit/
http://www.balansdigitaal.nl/data/regios/midden-brabant/activiteiten/cursus-samen-sterk-den-bosch/
http://www.balansdigitaal.nl/data/regios/midden-brabant/activiteiten/cursus-samen-sterk-den-bosch/


 

Pasen 2016 
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Verjaardagen: 

1 april: Feline gr. 7a 

2 april: Bram gr. 2b 

2 april: Gijs gr. 5a 

7 april: Joost gr. 2b 

7 april: Thomas gr. 3b 

8 april: Pieter gr. 1c 

11 april: Luuk gr. 5b 

12 april: Kas gr. 3b 

Op deze paasochtend hebben de groepen 3 het grote paasspel gedaan. In tweetallen 

mochten ze bij de juf een opdracht komen uitkiezen. In totaal waren er 14 opdrachten, 

waarbij er gerekend, geschreven of gelezen moest worden, allemaal passend bij het 

thema Pasen. Op het werkplein en in de klassen werd super hard gewerkt. Want voor 

elke opdracht die af was, konden de  kinderen een paasei voor de groep verdienen. En 

deze werden aan het eind van het spel natuurlijk verdeeld. Mmm... 

In de middag nog samen met de groepen 4 de hei op geweest. Daar hebben we hazen 

verstopt en gezocht! Gelukkig hebben we ze  allemaal weer gevonden! Een geslaagde 

dag dus! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN3a2Bt9nLAhUCOg8KHWo2DMIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.gezondetenmagazine.nl%2Fblog%2Feten-met-ritueel-smaakt-lekkerder%2F4773%2F&bvm=bv.117604692,d.ZWU&psig=AFQjCNH

