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Vanuit het MT 

In de laatste schoolweken van dit jaar zijn er 

weer veel gebeurtenissen en activiteiten waar-

over we u graag informeren. 

Afscheid van leerkrachten: 

De leerkracht van unit 1 A, Lia van den Hou-

ten, heeft kenbaar gemaakt dat ze na dit 

schooljaar gaat genieten van haar pensioen. 

Lia heeft gedurende 8 jaren gewerkt in de kleu-

tergroepen. In dit Wiekendje leest u haar af-

scheidswoorden. 

Colette Bax, leerkracht van unit 4C, was de 

afgelopen maanden afwezig door ziekte. In-

middels is zij gelukkig weer zo goed als her-

steld. Colette heeft een nieuwe uitdaging ge-

vonden en gaat m.i.v. het nieuwe schooljaar 

werken in de invallerspool. Zij neemt dan ook 

afscheid van Het Molenven. In het volgende 

Wiekendje volgt een persoonlijke noot van Co-

lette. 

In het vorige Wiekendje informeerden wij u al 

over het vertrek van Martine Swager. Wij wen-

sen Martine, Lia en Colette heel veel geluk en 

plezier bij deze nieuwe fase. 

  

 

Overstap van Snappet naar Gynzy 

De kinderen van unit 2 (groep 4) , unit 3 en 4 

werken dagelijks op hun tablet aan rekenen en 

spelling. Als een tablet het dan niet goed doet, 

dan is dat erg vervelend. Omdat we het afgelo-

pen jaar veel problemen hebben gehad met de 

hardware van Snappet hebben we besloten om 

te stoppen met Snappet en een leasecontract 

aan te gaan met een andere aanbieder in deze 

digitale onderwijsmarkt. We hebben gekozen 

voor Gynzy. Gynzy werkt met I-pads en sluit 

heel goed aan bij onze methodes en werkwijze. 

Verder zullen we het online  programma voor 

leerkrachten uit het basisonderwijs van Gynzy 

inzetten voor het lesgeven met het digibord. In 

een volgend Wiekendje informeren we u verder 

over Gynzy. Voor meer informatie kunt u alvast 

kijken op www.gynzy.com 
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5263 DP Vught 
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Ouderavond 11 juli a.s. 

Op dinsdagavond 11 juli a.s. is de laatste ouderavond van dit schooljaar waarvoor we 

u van harte uitnodigen. Tijdens deze avond presenteren we de resultaten van de toet-

sen van dit schooljaar en de trends van de afgelopen jaren. Daarnaast zijn er ver-

schillende informatietafels waar we over interessante onderwerpen rondom het on-

derwijs zoals taal, rekenen, de nieuwe Ouderapp en Eindcitotoets vertellen. 

U kunt zich opgeven voor deze avond via info@molenven.nl of via het antwoord-

strookje dat u morgen ontvangt.  

 

Verkoop Molenven-polo’s  

Gisteravond tijdens het Zomerfeest zijn er al meer dan 100 polo’s verkocht!  

Mocht u dit gemist hebben: op woensdag 5 juli a.s. van 8.20-8.45 uur zullen enkele 

ouders buiten op het schoolplein polo’s verkopen.  
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Vakantierooster 2017-2018 

 
 

Studiedagen: 

18 september 2017 

30 oktober 2017 

13 december 2017 

9 maart 2018 

3 april 2018 

22 juni 2018 

 

  

  Van Tot 

Herfstvakantie 16.10.2017 20.10.2017 

Kerstvakantie 25.12.2017 05.01.2018 

Voorjaarsvakantie 12.02.2018 16.02.2018 

Meivakantie 23.04.2018 04.05.2018 

Zomervakantie 09.07.2018 17.08.2018 

      

2e Paasdag   02.04.2018 

Hemelvaartsvakantie 10.05.2018 11.05.2018 

2e Pinksterdag   21.05.2018 

Studiemiddagen, kinderen zijn om 12.00 uur 

uit: 

8 februari 2018 

9 mei 2018 

mailto:info@molenven.nl?subject=Ouderavond
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Afscheid i.v.m. mijn pensioen 

Beste ouders, 

Na een lange periode van afwegen heb ik besloten om per 1 augustus a.s. 

met vervroegd pensioen te gaan. Mijn man is ook al 2 jaar gepensioneerd 

zodat we alle ruimte hebben om samen te genieten en leuke dingen te 

doen! In de afgelopen 8 jaren heb ik met veel plezier op het Molenven ge-

werkt en ik zal de kinderen en de ouders ontzettend missen. 

Lieve groet, Lia 

Zomerfeest 

De zomerfeestcommissie kijkt terug op een zeer geslaagd feest. Enorm dank voor ieders inzet bij dit geweldige 

evenement! Speciale dank aan sponsoren en andere medewerkers! 

Uiteraard gaat de commissie dit feest evalueren en daarin wordt ook graag uw feedback meegenomen. 

We willen u gelegenheid bieden te reageren op de volgende vragen: 

Wat ging goed? 

Wat kan beter? 

 

Dank, mede namens de zomerfeestcommissie, juf Ilona en meneer Juan 

(j.bertrums@molenven.nl)  

mailto:j.bertrums@molenven.nl?subject=Zomerfeest


Uit unit 1 
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De letterwinkel is geopend  Spelen met letters !  

Opening van de letterwinkel 
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Wij zijn op de zorgboerderij 

met unit 3 om te kijken hoe 

het met de kuikens gaat. 
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Unitouders gezocht voor schooljaar 2017-2018 

 

Ook voor het schooljaar 2017-2018 is de oudervereniging weer op 
zoek naar unitouders. Per unitgroep zoeken we twee ouders die de 
taken van unitouder (zie bijlage 1) op zich wil nemen. Momenteel we-
ten we nog niet hoe de nieuwe unitgroepen eruit gaat zien, maar als je 
interesse hebt om unitouder te zijn meld je dan alvast aan via 
ov_molenven@hotmail.nl met je voor- en achternaam en naam van je 
kind (unitgroep).   

mailto:ov_molenven@hotmail.nl
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