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Vanuit het MT 

Terugblik op ouderavond 
Vorige week donderdagavond 23 maart jl. vond 
de tweede ouderavond van dit schooljaar 
plaats. Ruim 120 ouders waren aanwezig tij-
dens deze bijeenkomst. We zijn blij met deze 
goede opkomst. In een presentatie werd een 
actueel beeld gegeven van het ontwikkelpad 
en actuele zaken rondom het unitonderwijs. 
Ook werd verslag gedaan van de resultaten 
van de toetsen middenmeting, was er informa-
tie over de werking van het brein en stonden 
we stil bij onze nieuwe methode Jeelo. De be-
trokkenheid was groot en merkbaar in de zowel 
kritische als enthousiaste reacties. Na afloop 
was er ruim tijd om na te praten met de teamle-
den en met elkaar. In de bijlage vindt u de Po-
werPointpresentatie van deze avond. 
 

Aanmelden broertje/zusje  

Wordt uw kind in het schooljaar 2017/2018 4 

jaar en heeft u hem/haar nog niet aangemeld? 

Wij zouden het op prijs stellen als u dit zo snel 

mogelijk zou kunnen doen, zodat wij hiermee 

rekening kunnen houden bij de planning voor 

het schooljaar 2017/2018.  

U kunt het inschrijfformulier downloaden van 

de website ( http://www.molenven.nl/ouders/

aanmeldformulier ) of tijdens schooluren bij 

Hetty ophalen.  
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5263 DP Vught 
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Week van het geld 

 
Afgelopen maandag hebben we in de groepen 6 gesproken over geld, banken, zak-
geld. Onder het motto: "Bank in de klas". De kinderen mochten alles vragen. Daarna 
hebben we de Cash quiz gespeeld dit alles onderleiding van Bart en Natascha van 
van Lanschot Bankiers. Het was erg leuk. Bedankt! 
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Wij heten Stijn van 

harte welkom !  

Wij wensen hem een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 

 

Namens de Oudervereniging en de MR vragen we jullie aandacht voor 
het vervoer van en naar school.  Om het voor iedereen zo veilig, ge-
zond en efficiënt mogelijk te maken vragen we jullie zoveel mogelijk 
met de fiets te komen. Dit leidt tot minder oponthoud op en rondom de 
rotonde en de parkeerplaats. Als je wel je kind of kinderen met de auto 
wilt brengen of ophalen, probeer dan op tijd te komen en op tijd te ver-
trekken zodat het verkeer zoveel mogelijk gespreid wordt. Bij het bren-
gen en halen moet er geparkeerd worden in de vakken of kun je ge-
bruik maken van de "Kiss and Ride" strook om je kinderen af te zetten 
waarna direct doorgereden moet worden. Hartelijk dank voor jullie me-
dewerking. 



Afgelopen periode hebben de kinderen gewerkt rondom het Jeelothema “Maak je 
eigen product”. Dit hebben we gecombineerd met het cultuurproject van dit jaar “Het 
feest van Meret en Bart”. De kinderen hebben hiervoor een bezoek gebracht aan het 
Stedelijk museum.  

We nodigen jullie uit om de resultaten te bewonderen. U bent van harte welkom Op 
woensdag 12 april vanaf 13.30 uur of op donderdag 13 april  van 8.20 uur tot 8.45 
uur. 

De feestcommissie van het museum is op woensdag 12 april aanwezig om ons feest 
te bezoeken. Zij bekijken of één van onze producten een plaatsje krijgt in het Stede-
lijk museum in Den Bosch. 

Afsluiting Jeelo project  

Schoolschaakkampioenschap 

Op woensdagmiddag 10 mei 2017 organiseert schaakvereniging de Vughtse Toren al 

weer voor de negende keer het schoolschaakkampioenschap voor basisscholen in 

Vught en Cromvoirt.   

 Er wordt gespeeld in teams van vier leerlingen. Elke basisschool uit Vught en 

Cromvoirt mag met drie teams deelnemen. Deelname is gratis.    

 De winnende school krijgt de wisselbeker en mag zich een jaar lang School-

schaakkampioen basisscholen Vught en Cromvoirt noemen. Voor de eerste 

drie teams zijn er bekers te verdienen. Alle deelnemers krijgen een blijvende 

herinnering aan hun deelname.  

 Daarnaast is er voor aankomend talent een apart toernooi om de titel 

“Aankomend talent 2017”. Dit is bedoeld als stimulans voor jonge kinderen tot 

8 jaar die enigszins de regels van het schaakspel beheersen, maar zich (net) 

niet voor een schoolteam hebben kunnen kwalificeren.  

 We spelen in basisschool De Piramide, Van de Pollstraat 2 in Vught.  

 We beginnen om 14:00 uur en spelen tot ongeveer 17:30 uur. De teams moe-

ten uiterlijk om 13:50 uur aanwezig zijn.  

 De kinderen die zich aangemeld hebben mogen vanaf 13.30 uur in de klas op-

gehaald worden zodat ze op tijd en veilig aanwezig zijn. 

Wil je graag meedoen? 

Stuur dan een mail naar m.vandenheuvel@molenven.nl  

Of lever het strookje uit de bijlage ingevuld in bij juf Marjolein 

Graag vóór 3 april inleveren. 
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Lente  

Unit 1 heeft dinsdagmiddag genoten van het mooie lenteweer en    

lekker gepicknickt.  

Wat fijn dat de hei zo dichtbij is !  



Beste ouder/verzorger en spelers, 

Wat fijn dat jullie je hebben opgegeven als coach of speler voor het schoolvoetbal-

toernooi! 

Als coach begeleidt u het team, zorgt u ervoor dat er op tijd gewisseld wordt tussen 

de spelers en dat het team op tijd aanwezig is bij de wedstrijden. U ontvangt nog een 

brief waar de spelerslijst op staat. Als speler is het natuurlijk het belangrijkste dat er 

ontzettend veel lol gemaakt wordt die middag.  

De wedstrijden beginnen om 14.50 uur (graag aanwezig zijn om 14.30 uur) en eindi-

gen rond 17.00 uur. 

Op de volgende dagen spelen de teams:  

Woensdag 5 april 2017 spelen de jongens- en meisjeszeventallen uit groep 5/6  

Woensdag 12 april 2017 spelen de jongenselftallen uit groep 7/8  

Woensdag 19 april 2017 spelen de meisjeszeventallen uit groep 7/8 

Mochten er nog vragen zijn dan kan u terecht bij meneer Gian (unit 2a). 

Wij wensen jullie een hele fijne en sportieve middag toe! 

Namens de sportcommissie, 

Meneer Gian ( g.vandoorn@molenven.nl) 

Schoolvoetbaltoernooi 
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Verjaardagen: 

1 april: Feline 4B 

2 april: Bram 2C / Gijs 3C 

3 april: Cato 2A 

7 april: Thomas 2C / Joost 2C 

8 april: Pieter 1C 

11 april: Luuk 3A 

12 april: Kas 2C 

15 april: Diede 2B 

mailto:g.vandoorn@molenven.nl?subject=schoolvoetbal


Gisteren was er voor de tweede keer een workshop handletteren in unit 4.  

De leerlingen hebben veel geleerd over het tekenen van mooie letters o.a. met ver-

dikking, schreef en schaduw. Iedereen heeft keihard gewerkt met super gave resulta-

ten!  

Handletteren 
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Bijlagen en links: 

Bijlage 1: PPP Ouderavond 23 maart 2017 

Bijlage 2: Schoolschaakkampioenschap / aanmeldformulier 

Bijlage 3 : Voetbalclub Real Lunet, jeugdwervingsdag  

Autismecafé 10 april: http://www.autismecafe.nl/denbosch/?event_id1=179 

Theater de Speeldoos, gratis kennismakingscursus musical :http://

www.starsonstage.nl/ 

English Summer School: http://anglianetwork.eu/summer-schools/ 

http://www.autismecafe.nl/denbosch/?event_id1=179
http://www.starsonstage.nl/
http://anglianetwork.eu/summer-schools/


Super blij met de boombank !  
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Van de zomerfeestcommissie 

Eerder berichtte de zomerfeestcommissie dat het thema van het Zomerfeest 2017 "Disco" is. Voor de aankleding 
van dit feest op 28 juni 2017 doet de commissie de volgende oproep: 

- Wie heeft er thuis nog oude CD's? (worden gebruikt voor versiering, komen niet meer retour, geen hoesjes!) 

- Wie kan er keycords regelen (we hebben er totaal 500 nodig tbv kinderkaarten) ? 

- Wie kan er op een woensdag onder schooltijd 'partytenten testen' (welke zijn nog bruikbaar/moeten vervangen 
worden?) 

 

Opgeven/doorgeven aan juf Ilona en/of meneer Juan (unit 2) 

i.vanthiel@molenven.nl 

j.bertrums@molenven.nl 
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