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Vanuit het MT 

Nieuwe website Het Molenven 

Op 1 maart gaat onze nieuwe website online 

www.molenven.nl.  Een nieuwe lay-out waarin 

u alle informatie van onze school kunt vinden. 

Binnenkort zullen we het Wiekendje als 

nieuwsbrief via deze nieuwe website versturen. 

Wij streven ernaar om na de Paasvakantie de-

ze nieuwerwetse manier van communicatie te 

gaan gebruiken.  

Oproep schoolbieb 

Wie kan ons ‘s morgens één uurtje komen hel-

pen in de schoolbieb? Wij zoeken vaders, 

moeders, opa’s of oma’s die dit graag willen 

doen. Heeft u interesse of wilt u meer informa-

tie? Mail dan naar juf Marjolein, groep 5 A 

( m.beukers@molenven.nl ) 

 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

http://www.molenven.nl/
mailto:m.beukers@molenven.nl?subject=Schoolbibliotheek
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=


Op 17 maart ontvangen de leerlingen van de groepen 3-8 hun 2e rapport. In de 

week van 21 maart t/m 24 maart (Goede Vrijdag=vrij) vinden de oudergesprekken 

plaats (voor groepen 3-7). 

Als u het rapport van uw kind(eren) met de leerkracht(en) wilt bespreken, dan kunt u 

zich inschrijven voor de 10minutengesprekken. De inschrijflijsten hangen in de cen-

trale hal vanaf maandag 14 maart. 

De leerkrachten van groep 1/2 houden in mei 10minutengesprekken. In het Wie-

kendje wordt u t.z.t. hierover geïnformeerd. 

Rapporten  
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In groep 4 hebben we een 

rekenles gehad met de verlief-

de harten. Heel handig om te 

gebruiken om sommen uit te 

rekenen. 



Wij zijn al een tijd bezig met de voorbereiding van de eerste heilige communie. We-

kelijks werken de ouders thuis en op school in de voorbereidings- map. Binnenkort 

zijn er ook twee speciale ouderavonden voor de ouders van de communican-

ten.  Tijdens die avond krijgen ouders speciale achtergrondinformatie over het hoe, 

wat en waarom in de viering van de zondagse Eucharistie. Waarom heeft de pastoor 

bijvoorbeeld een groen of paars kazuifel aan? Wat is de betekenis van het altaar? 

Pastoor Mesch zal het uitleggen. Ook praktische mededelingen over het communie-

feest. 

Maar ook is er een tafel met communiecadeautjes waar van alles te bestellen of te 

kopen is. 

Op dinsdag 1 maart en donderdag 10 maart zijn de ouders uitgenodigd in het zaaltje 

van de Heilig Hartkerk. Er zijn dus twee keuzemogelijkheden. De avond start om 

20.15 uur en eindigt uiterlijk om 22.00 uur. 

Aan de ouders is al gevraagd of zij willen laten weten aan de eigen leerkracht op wel-

ke avond zij komen. 

Sinds een aantal jaren doen wij in samenwerking met het Maurick College mee aan 

een uitwisselingstraject met als doel om van en met elkaar te leren. 

Ook dit jaar zullen er weer een aantal Spaanse studenten een kijkje komen nemen 

in onze bovenbouw. Ze komen kijken naar onze manier van onderwijs en verdiepen 

zich o.a. in het zelfstandig werken, de weektaken en het werken op de werkpleinen. 

Daarnaast zullen ze zelf ook een aantal (Engelse) lessen verzorgen voor de groepen 

7 en 8 over o.a. het Spaanse onderwijs, de cultuur, de historie, de Spaanse kunst en 

uiteraard een kennismaking met de Spaanse taal. 

Nieuw dit jaar, is dat ze ook in de groepen 5 en 6 ook een expressieles  over ' de 

Spaanse kunst' aanbieden.  De leerkrachten zullen daarbij ondersteunen en vertalen 

waar nodig. 

In de week van 29 februari tot en met 4 maart zijn er 2 studenten op bezoek. In dit 

wiekendje stellen ze zich graag aan u voor. De volgende 2 studenten komen van 14 

maart tot en met 18 maart. T.z.t. zullen ze zich via het wiekendje aan u voorstellen. 

Zijn er ouders die het leuk vinden om in gesprek te gaan met de studenten over onze 

manier van onderwijs versus het Spaanse onderwijs? 

Aanmelden kan via juf Lucy, l.boers@molenven.nl 

Communie 

Spaans uitwisselingsproject 
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Wij heten Sophie 

en Jasmijn van 

harte welkom !  

Wij wensen hen 

een goede start en 

veel plezier op 

onze school. 

Goedemorgen allemaal, 

Mijn naam is Maria en ik ben 22 jaar oud. Ik kom uit Barcelona, maar toen ik zes 

jaar was, ben ik in een kleine stad, La Seu d’Urgell, in de Pyreneën gaan wonen. 

Na mijn middelbare school ben ik voor één jaar naar de Verenigde Staten gegaan 

om beter Engels te leren praten. Na dat jaar kwam ik terug naar Spanje en begon ik 

in Barcelona aan een studie ‘basisonderwijs’. Nu zit ik in het laatste jaar van de op-

leiding aan de universiteit met als specialisatie leraar Engels. 

Ik kijk met spanning ernaar uit om naar jullie school te komen, er verschillende ma-

nieren van lesgeven te leren en de cultuur van jullie land te leren kennen. 

Dank je wel voor deze kans. 

Ik hoop jullie snel naar jullie te komen. 

Maria 

 

Buenos días a todos, 

Me llamo Maria y tengo 22 años. Soy de Barcelona, pero cuando cumplí 6 años me 

fui a vivir a un pequeño pueblo llamado La Seu d’Urgell, el cual está en los Pirineos.  

Por otra parte, cuando acabé el bachillerato, me fui un año a los Estados Unidos 

para mejorar mi inglés. Después de todo el año volví a España i empecé a estudiar 

Educación Primaria en Barcelona. 

Actualmente me encuentro en mi último año de Universidad, especializándome 

cómo profesora de inglés.    

Estoy muy emocionada para venir a vuestra escuela y poder conocer diferentes 

metodologías y culturas de vuestro país. 

Muchas gracias por esta oportunidad. 

Esperando con interés de venir pronto. 

Maria 

Verjaardagen 
 

1 maart: Roos gr. 5b/ Mees gr. 5b 

1 maart: Lily gr. 7b/ Luca gr. 8a 

2 maart: Justus gr. 2c/ Sanne gr. 7a 

3 maart: Josephine gr. 3b/ Bas gr. 7a 

4 maart: Max gr. 3a 

5 maart: Juliet gr. 2c/ Sophie gr. 5a 

5 maart: Guillaume gr. 8b 

6 maart: Fleur gr. 6a 

7 maart: Tijs gr. 5b/ Wiebe gr. 6a 

8 maart: Theije gr. 5b 

11 maart: Mauck gr. 6b 

12 maart: Maxim gr. 4a 

13 maart: Fien gr. 2a/ Pepijn gr. 4a 

 

Van harte gefeliciteerd !  
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 Hallo allemaal! 

Mijn naam is Gemma en ik ben 21 jaar oud. Ik kom uit een kleine stad aan de zee, 

Cambrils, maar ik woon in Barcelona omdat ik aan de Blanquerna universiteit – Ra-

mon Llull studeer. 

Ik houd veel van reizen en andere culturen leren kennen. Daarom ben ik, toen ik 19 

jaar was, voor twee maanden in de zomer naar Engeland geweest als au pair. Afge-

lopen zomer ben ik ook als au pair voor twee maanden naar Californië geweest. 

Ik ga ook vaak windsurfen en surfen, want ik houd van de zee. 

Ik kom in de eerste week van maart naar jullie school en zal jullie een beetje 

Spaans leren. 

Ik kijk er heel erg naar uit om jullie te ontmoeten en bij jullie school te horen. 

Dank je wel. 

Tot snel ziens! 

Groetjes, 

Gemma Jurado 

 

Hola a todos!! 

Me llamo Gemma y tengo 21 años. Soy de un pueblo pequeño de playa, se llama 

Cambrils, España. Estoy viviendo en Barcelona porque estudiando en la universi-

dad Blanquerna – Ramon Llull. 

Me gusta mucho viajar y conocer otras culturas, por eso quando tenía 19 años me 

fui 2 meses a Inglaterra durante el verano para trabajar como au pair. El año pasa-

do me fui 2 meses a California a trabajar también como au pair. 

También hago windsurf y surf, me gusta mucho el mar. 

Vendré a vuestra escuela la primera semana de Marzo y voy a enseñaros un poco 

de español. 

Estoy muy emocionada por conoceros y formar parte de vuestra escuela. 

Muchas gracias. 

Nos vemos pronto!! 

Saludos, 
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Links 

Gratis sport- en spelactiviteiten van MOVE Vught op de woensdagmiddag: 

http://www.movevught.nl/fun2move-apenkooien-freerunnen/ 

http://www.movevught.nl/fun2move-apenkooien-freerunnen/
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Groep 5 aan het oefenen voor de voorstel-

ling die wordt gebruikt als feestelijke ope-

ning van het Jeroen Bosch project waar we 

met de hele school mee aan de slag gaan. 
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Groep 5b heeft een praktijkles 'wafels bakken' gehad 

van opa Jo. Heerlijk gesmuld! 


