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Vanuit het MT 

We hopen dat alle leerlingen en ouders een 

hele fijne vakantie hebben gehad. Na zes we-

ken is het voor de meeste kinderen fijn om 

weer lekker naar school te gaan. Naar de vol-

gende unit en de nieuwe leerkracht is mis-

schien ook wel een beetje spannend. Alle units 

zijn weer enthousiast gestart en het is fijn om 

te zien dat iedereen zich fijn voelt op de nieu-

we plek. 

 

Geboren 

Onze collega Danielle Bogaerts 

(onderwijsassistent in unit 3) is op 14 augustus 

jl. bevallen van een prachtige dochter Sofien. 

Het gaat heel goed met moeder en dochter.  

 

Onderwijsassistentie in de units: 

In unit 2, 3 en 4  zal dit schooljaar dagelijks 

ondersteunend personeel aanwezig zijn. In de 

units 2 en 3 zijn dat onderwijsassistenten en in 

unit 4 een vierde leerkracht. 

 

In unit 2 zijn dat juf Dianne der Kinderen en juf 

Eugenie Schets. Juf Dianne was vorig jaar al 

werkzaam in deze unit en dus een bekend ge-

zicht voor de leerlingen. De werkdagen van 

hen zijn als volgt: juf Eugenie is iedere maan-

dag en dinsdag aanwezig en juf Dianne werkt 

op woensdag, donderdag en vrijdag. 

In unit 3 zijn dat de onderwijsassistenten juf 

Danielle Bogaerts en juf Danielle Pasalbessy. 

Juf Danielle Bogaerts is momenteel afwezig 
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i.v.m. zwangerschapsverlof en zal tot de kerstvakantie worden vervangen door Kim 

Hobbelen. Zij werken op maandag en dinsdag.  

Op woensdag, donderdag en vrijdag zal onze nieuwe collega juf Danielle Pasalbessy 

ondersteunen in unit 3. 

In het volgende Wiekendje stellen onze nieuwe collega’s zich graag aan u voor. 

 

Nieuwe collega’s en vacatures:  

Dit schooljaar begroeten wij een aantal nieuwe collega’s die het team van Het Molen-

ven gaan versterken. In unit 1B geeft juf Neeltje Spierings vanaf deze week en dit 

hele schooljaar les op iedere maandag en dinsdag om de week. Juf Marian werkt op 

de overige dagen in deze unit.   

Juf Mandy Pennings  is een nieuwe leerkracht die iedere woensdag in unit 3B zal 

vervangen. Op de andere dagen werkt juf Sanne in deze unit. 

In het volgende Wiekendje stellen deze nieuwe leerkrachten juf Neeltje en juf Mandy 

zich graag aan u voor. 

Op dit moment zijn we druk bezig met het werven van twee nieuwe collega’s voor unit 

4. De sollicitatieprocedure hiervoor is in volle gang. De komende drie weken vervan-

gen meneer Bert van Gerven in unit 4A en meneer Bernt Hamers in unit 4. 

 

Facebookpagina 

Onze school heeft al geruime tijd een Facebookpagina die inmiddels al wordt gevolgd 

door 280 personen. Voor ouders die zelf een Facebook pagina hebben is het bekend 

dat je de pagina kunt ‘liken’,  waardoor je ieder nieuw bericht automatisch op je devi-

ce ontvangt. Als je geen Facebook hebt, dan kun je de pagina bekijken via de link op 

onze website www.molenven.nl 

 

Foto op Facebook, geen probleem of liever niet? 

Op de Facebookpagina plaatsen we allerlei foto’s van mooie, interessante en leuke 

gebeurtenissen op onze school. Wanneer u niet wilt dat uw kind met foto zichtbaar op 

Facebook komt, stuur dan een mailtje naar info@molenven.nl, zodat wij daar reke-

ning mee kunnen houden. 

 

Klankbordgroepen 

In de klankbordgroep gaan we graag met ouders in gesprek over allerlei onderwer-

pen rondom ons onderwijs. Deze bespreekpunten kunnen worden aangedragen door 

de ouders van de klankbordgroep of door school.  Deze klankbordgroep bestaat uit: 

een groep ouders, de directeur en enkele leerkrachten. Tijdens deze avonden is ook 

een afvaardiging van de medezeggenschapsraad en oudervereniging aanwezig. 

Welke ouders willen dit schooljaar deelnemen aan de klankbordgroep? De avonden 

zijn gepland van 20.00 tot 21.30 uur op: 

• donderdag 2 november 2017 

• maandag 5 februari 2018 

• woensdag 16 mei 2018 

  

Bent u geïnteresseerd en beschikbaar? U kunt zich opgeven voor de klankbordgroep 

door een mailtje te sturen voor 10 september naar info@molenven.nl 

 

 

Schoolmelk 

Heeft u interesse in schoolmelk voor uw kind tijdens de lunch ? Hier kunt u zich aan-

melden: www.schoolmelk/nl 
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Welkom op onze school 

 

Wij heten Floris, Linda, Floris, Daan, Isabel, Tijn en Julie in unit 2, 3 en 4 van harte 

welkom.  In unit 1 zijn Frederique, Isa, Eduard, Victor, Didier, Luuk, Tijn, Fleur, Maar-

tje, Anne, Stijn en Floris bij ons gestart. Welkom allemaal !  

Wij wensen jullie een goede start en veel plezier op onze school.  

 

Adreswijzigingen/ nieuw emailadres/ nieuw telefoonnummer 

Graag willen wij u eraan herinneren, dat wijzigingen altijd doorgegeven moeten wor-

den bij de schooladministratie ( info@molenven.nl) en unitouders zodat adreslijsten 

Studiedagen: 

18 september 2017 

30 oktober 2017 

13 december 2017 

9 maart 2018 

3 april 2018 

22 juni 2018 

Vakantierooster en studiedagen  

Unitouders 
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  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 
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Groepsvorming  

Tijdens de gymles hebben we sa-

menwerkingsspelletjes gedaan. Een 

leuke manier om elkaar te leren ken-

nen. 
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