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24 november 2016 2016-2017 

Vanuit het MT 

De afgelopen weken was ik afwezig i.v.m. ziek-

te. Het was nodig om rust te nemen en uit te 

zieken van de gordelroos. Het is fijn dat de 

vervanging hier op school goed geregeld werd 

waardoor ik alles tijdelijk kon loslaten in het 

belang van mijn herstel. Gelukkig gaat het nu 

een stuk beter met me en bouw ik mijn werk-

zaamheden weer op. De waarneming blijft tot 

de kerstvakantie doorlopen terwijl ik mijn eigen 

taken steeds meer oppak.  Het is fijn om weer 

op school te zijn met collega’s, leerlingen en 

ouders. 

  

Vriendelijke groet van Hetty Hendriks 

 

Wordt uw kind in het schooljaar 2017-2018 4 

jaar? Heeft u hem/haar al aangemeld? Om een 

goede kijk te hebben op de leerlingaantallen 

van het komend schooljaar vragen wij u dit zo 

spoedig mogelijk te doen. Het aanmeldformu-

lier is te downloaden van onze website: http://

www.molenven.nl/ouders/aanmeldformulier of 

op te halen bij meneer Juan. 
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Vol verwachting klopt ons hart! 

Nog maar een weekje wachten en dan komt de Sint onze school bezoeken op vrijdag 

2 december.   

Alle kinderen gaan bij binnenkomst om 8.20 uur eerst naar hun eigen klas om te ver-

zamelen. Om 8.30 uur zullen wij dan gezamenlijk de Sint verwelkomen  buiten bij de 

trap. Natuurlijk zijn alle ouders hierbij welkom om aanwezig te zijn! 

Vervolgens gaat iedereen terug naar de klas na de aankomst . Unit 1 en 2 krijgen 

bezoek van de Sint en zijn pieten.  De andere units hebben surprise. 

Sinterklaas 2016  

Pagina 2 Wiekendje 

Maandag was er voor elke leerling een 

traktatie van Sinterklaas en Piet. Zelfs 

de rommelpieten waren in sommige 

klassen geweest!  
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Op 21 november heeft Esmee uit unit 3 één van de zes jeugdlintjes mogen ontvangen 

van wethouder Saskia Heijboer. Esmee was de jongste die een lintje kreeg. Super knap 

van haar !  

https://vught.nl/zes-jeugdlintjes-vught 

https://vught.nl/zes-jeugdlintjes-vught


Verjaardagen 
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19 nov. Floor 1C 

19 nov. Annabel 3C 

20 nov. Noora 2A 

24 nov. Hidde 1B 

24 nov. Charlotte 1C 

26 nov. Pien 4C 

29 nov. Friso 1C 

1 dec. Jasper 2B 

1 dec. Thijmen 3B 

6 dec. Lars 1A 

7 dec. Pim 1B 

7 dec. Stijn 3A 

7 dec. Daan 3B  

ANWB Streetwise: Traponderwijs in unit 4  


