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Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 6 juli: Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

 8 juli: Presentatie       
Verrijkingsgroep 

 14 juli: Rapport 3 

 14 juli 19.30 uur:       
Musical groep 8A 

 15 juli 19.30 uur:       
Musical groep 8B 

 22 juli, 12 uur:           

Zomervakantie  

30 juni 2016 2015-2016 

Vanuit het MT 

Ouderavond september 2016 

Tijdens de ouderavond van 18 april en het oudercafé van 11 mei jl. bent u geïnformeerd 

over de schoolontwikkelingen en veranderingen voor het schooljaar 2016-2017. Direct 

na de zomervakantie willen we u in een volgende ouderavond verder informeren  over  

“De transitie naar Molenven 2.0 in perspectief” .  

Tijdens deze ouderavond vertellen we u over onze eerste ervaringen in de nieuwe groe-

pen en units en komen de volgende punten aan bod:  

 Oorsprong → genomen stappen → toekomst. Uitleg wat we doen, waarom we dat 

doen en HOE we dat doen. 

 Verduidelijken van het groeipad. Welke  stappen zijn al gezet, welke besluiten al 

zijn genomen. 

 Hoe meten we onderweg de voortgang. We plaatsen alle stappen in groter per-

spectief: verleden, heden én toekomst. 

 Activeren en betrekken van de omgeving. Beantwoorden van vragen, wegnemen 

zorgen en vragen om deelname om het NOG beter te maken. 

 In contact met de leerkrachten van de basisgroep en unit van uw kind. 

De precieze datum in september leest u in het volgende Wiekendje. We rekenen erop 

dat alle ouders op deze ouderavond in september aanwezig zullen zijn.  
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Zomerfeest terugblik 

Met als thema “Zomer carnaval” ontmoetten alle ouders en kinderen el-

kaar gisteren op het prachtige terrein voor ons schoolgebouw voor het Zo-

merfeest, een van de grote tradities van Het Molenven en een jaarlijks te-

rugkerend hoogtepunt van onze school. Het was een gezellig en zelfs zon-

nig samenzijn waarbij iedereen zich uitermate vermaakte met veel spelle-

tjes, lekkere hapjes en een drankje. Dankzij de enorme inzet van een gro-

te groep hulpouders en leerkrachten werd dit feest opnieuw een groot suc-

ces. Namens alle bezoekers: dank jullie wel!!! 

Bestrijding processierups 

De eikenprocessierups is weer gesignaleerd op het terrein rondom ons 

schoolgebouw! Deze behaarde rupsen zitten in de maanden mei, juni, juli 

en augustus in een groot aantal eikenbomen. Na contact met de brandha-

ren kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen 

of aan de luchtwegen.  

Wij adviseren onze leerlingen om de rupsen en resten daarvan te vermij-

den en zetten ons in om de rupsen zo snel mogelijk te bestrijden. Signale-

ring van processierupsen wordt daarom direct gemeld bij de gemeente 

Vught. Zij schakelen dan diezelfde dag de bestrijdingsdienst in om de rup-

sen en brandharen te verwijderen.  

Terugkoppeling enquête nieuwe schooltijden: 

Inmiddels hebben 113 ouders de enquête voor de nieuwe schooltijden in-

gevuld en is de sluitingsdatum gepasseerd. Deze week vullen de leerlingen 

van de groepen 6 t/m 8 de enquête in. In het Wiekendje van 7 of 14 juli 

a.s. doen we verslag van de uitkomsten van deze enquête.    
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De zomerfeestcommissie kijkt terug op een zeer geslaagd zomerfeest. Wij 

bedanken iedereen die in welke vorm dan ook een bijdrage hieraan heeft 

geleverd! Dank, dank, dank! 

De commissie gaat uiteraard ook evalueren en stelt daarin ook uw feedback 

op prijs. Reacties hiervoor op wat goed ging en/of wat beter zou kunnen, 

mogen naar meneer Juan; j.bertrums@molenven.nl 

Van de zomerfeestcommissie 
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In het kader van het thema 

vervoer mochten de kleu-

ters met de bus mee!  

Thema Vervoer  
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Links: 

Alle informatie over de MOVE sportzomer en de mogelijkheid om in te schrijven is te 

vinden op www.movesportwijzer.nl 
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