
In dit nummer: 

Vanuit het MT  1 

Kinderboekenweek 2 

Jeelo uit unit 2 3/4 

Even voorstellen 5 

Mad Science 5 okt. 5 

Gangenstelsel 6/7 

Fun2Move 8/9 

Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 4 okt. Start Kinder -  

boekenweek  

 16 t/m 20 okt. Herfst -
vakantie 

 30 okt. Studiedag, alle 
leerlingen vrij 

 2 nov. Klankbordavond 
 
 
 
http://www.molenven.nl/
activiteiten 
 

28 september 2017 2017-2018 

Vanuit het MT 

Klankbordgroepen 

In de klankbordgroep gaan we graag met ou-

ders in gesprek over allerlei onderwerpen rond-

om ons onderwijs. Deze bespreekpunten kun-

nen worden aangedragen door de ouders van 

de klankbordgroep of door school.  Deze klank-

bordgroep bestaat uit: een groep ouders, de 

directeur en enkele leerkrachten. Tijdens deze 

avonden is ook een afvaardiging van de mede-

zeggenschapsraad en oudervereniging aanwe-

zig. 

Welke ouders willen dit schooljaar deelnemen 

aan de klankbordgroep? De avonden zijn ge-

pland van 20.00 tot 21.30 uur op: 

 donderdag 2 november 2017 

 maandag 5 februari 2018 

 woensdag 16 mei 2018 

Er hebben zich al 3 ouders opgegeven, daar 

zijn wij heel blij mee.  

Bent u geïnteresseerd en beschikbaar? U kunt 

zich opgeven voor de klankbordgroep door een 

mailtje te sturen voor 5 oktober naar            

info@molenven.nl 

 

Oproep: welke ouder wil expertise/ talent delen 

met unit? 

Wij zijn nog op zoek naar beroepen en hobby’s 

van ouders m.b.t. de Jeelo thema’s:  

 Leren van personen van vroeger 

 Leren voor later 

 Omgaan met geld 

 Veilig helpen 

Aankomende maandag ontvangt uw kind het 

onderstaande formulier mee naar huis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag inleveren bij de groepsleerkracht of mai-

len naar : info@molenven.nl 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

 

http://www.molenven.nl/activiteiten
http://www.molenven.nl/activiteiten
mailto:info@molenven.nl?subject=Klankbordgroep
mailto:info@molenven.nl?subject=Talent%20delen%20/%20Jeelo
mailto:info@molenven.nl
mailto:wiekendje@molenven.nl
https://nl-nl.facebook.com/Molenven.Vught


Terugblik op ouderavond  

Dinsdag jl. vond de informatieavond plaats. In de verschillende units werd verteld 

over het onderwijs en de activiteiten van dit schooljaar in de gemengde basisgroepen 

en units. Tijdens het gezamenlijke deel in de hal werden de speerpunten en allerlei 

aandachtspunten van  het huidige schooljaar van onze school toegelicht. We kijken 

terug op een positieve informatieavond. In de bijlage 1 vindt u de hand-out van de 

plenaire presentatie. 

 

Administratie van adresgegevens van iedere leerling: 

Aan het begin van het schooljaar bleek dat er veel adresgegevens en telefoonnum-

mers niet klopten in de leerlingenlijsten van de klassenouders. Deze gegevens kwa-

men uit het leerling administratiesysteem van onze school. Helaas heeft dit tot ver-

warring geleid bij menig ouder.  

Wij zouden het op prijs stellen als u wijzigingen in bijv. adresgegevens, telefoonnum-

mers, mailadressen óók doorgeeft aan onze administratie ( info@molenven.nl ) zodat 

ons systeem up-to-date blijft. Hartelijk dank voor uw medewerking.  

 

Geen kinderfietsen voor de hoofdingang 

Wij zien dagelijks dat een steeds grotere groep leerlingen hun kinderfiets stallen in de 

rekken voor de hoofdingang van het schoolgebouw. Deze zijn echter bedoeld voor 

ouders en bezoekers. Voor de leerlingen is het grote fietsenrek beschikbaar tussen 

het schoolgebouw en de gymzaal. 

Wilt u er als ouder op toezien dat leerlingen hun fiets in de leerling-fietsenstalling 

plaatsen en niet voor de school? 
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Kinderboekenweek 
 

Op woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek 2017. Het thema is dit jaar Gru-

welijk Eng. 

Om de Kinderboekenweek leuk te starten mogen de kinderen die dag Gruwelijk Eng 

verkleed naar school komen.  

De unit zal Gruwelijk Eng versierd zijn, en er zal in die periode extra aandacht be-

steed worden aan de diverse leesboeken rondom dit thema. 

Wij zien de engerds met veel plezier verschijnen op woensdag 4 oktober. 

 

Marjolein Beukers 

leerkracht unit 3C 

mailto:info@molenven.nl?subject=Wijziging%20woonadres/telefoon/mailadres


Praktijkmiddag door ouders  

Thema: Zorgen voor jezelf en 

anderen 

Jeelo in unit 2  
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Wij heten Josephine  

van harte welkom in 

unit 1C !   

Wij wensen haar een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 
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Even voorstellen 

Beste ouders, 

Aanstaande 5 oktober zal de school niet open zijn i.v.m de staking van de leraren. 

Dit houd ook in dat onze Mad science les die dag helaas niet door kan gaan. In over-

leg met de school hebben wij een passende oplossing gevonden zodat we deze les 

niet hoeven annuleren.  

Wij zullen daarom op 12 oktober 2 lessen na elkaar geven bij jullie op school.  

Dit betekend dat van 14:15 tot 15:15 uur de eerste les zal plaatsvinden en van 15:15 

tot 16:15 uur de tweede les zal plaatsvinden. 

Mocht dit voor uw kind niet mogelijk zijn neem dan even contact met ons op via 088-

0303320 dan gaan we opzoek naar een passende oplossing. 

Hopende u zo voldoende geïnformeerd te heb-

ben. 

Met wetenschappelijke groet, 

Nathalie Kanselaar van der Kallen 

(Professor Wunnie Wijsneus) 

Office Manager Mad Science Brabant 

Mad Science op 5 oktober  
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Beste ouders/verzorgers, 

Wij, Thalita en Hanneke, zijn vorige week maandag gestart als leerkrachten in unit 4 

op basisschool Het Molenven. Afgelopen schooljaar zijn wij allebei afgestudeerd aan 

de pabo, dit jaar zijn we klaar voor een nieuwe uitdaging: namelijk het begeleiden van 

de leerlingen in unit 4.  

 

Hanneke is op maandag, donderdag en vrijdag te vinden in unit 4A en op woensdag 

in unit 4B. 

Thalita is op dinsdag tot en met vrijdag te vinden op het werkplein van unit 4.  

 

Wij hopen op een fijne samenwerking het komende jaar en we zien u graag terug op 

basisschool Het Molenven! 

 

Groetjes, 

Thalita van de Heiden 

Hanneke Merks 

 

Thalita 

Hanneke 
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Elke pauze wordt er heel hard 

gewerkt aan het gangenstelsel. 

Samenwerking  en luisteren 

naar elkaar gaat erg goed !  
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