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Interessante informatie: 
 12 april 13.30 uur en 13 

april 8.20-8.45 uur: Af-
sluiting Jeelo project 

 14 april: Studiedag  

 17 april: Paasmaandag 

 18 t/m 20 april: Cito gr.8  

 24 april t/m 5 mei:     
Meivakantie 

 9 en 10 mei: Schoolfoto-
graaf 

 12 mei: Sportdag 
 
http://www.molenven.nl/
activiteiten 
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Vanuit het MT 

Beloningssysteem 

We vinden het belangrijk om positief gedrag 
van kinderen te benoemen zodat kinderen 
daarin door ons gestimuleerd worden. Vorige 
week zijn we in unit 3 en 4 gestart met een 
beloningssysteem. In dit Wiekendje leest u hier 
meer over. 

 

Bezoek Spaanse studenten 

Morgen wordt onze school bezocht door 14 
Spaanse studenten; zij zijn tweedejaars stu-
denten aan de universiteit van Blanquerna in 
Barcelona. Het is de  bedoeling dat zij een es-
say gaan schrijven over het onderwijs systeem 
in Nederland voor basisscholen in Spanje. 

In het bijzonder willen zij kennis maken met de 
praktijk in basisscholen met een visie op     

onderwijs waarin met name gewerkt wordt met 
projecten zoals bijvoorbeeld Jenaplan scholen, 
Dalton scholen, Vrije scholen, Montessori 
scholen en Unitonderwijs. 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Gisteren hebben de kinderen van unit 3 deel-
genomen aan het schoolvoetbaltoernooi. In dit 
Wiekendje kunt u lezen dat zowel de jongens 
als de meisjes diverse prijzen hebben gewon-
nen. Proficiat voor onze voetballers! 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 
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Beste ouders van Het Kwartier, 

In deze brief willen we u namens alle kinderen van Het Kwartier vragen om de ver-

keerssituatie voor hen een stukje veiliger te maken. 

Daar zijn geen ingrijpende veranderingen voor nodig en kan al heel gemakkelijk door 

bijvoorbeeld: 

 Zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen. 

 Te parkeren in de parkeervakken, zodat de situatie overzichtelijk blijft. 

De directeuren van Het Kwartier hebben de gemeente gevraagd om de parkeervak-

ken te markeren, zodat er efficiënt gebruik gemaakt kan worden van de bestaande 

ruimte. 

Als het over verkeersveiligheid gaat dan kunnen we daar als scholen zeker een 

steentje aan bijdragen. Dit doen wij door het verzorgen van verkeerlessen op school. 

Als iedereen zich aan de verkeersregels houdt kunnen we er met elkaar voor zorgen 

dat alle kinderen veilig naar school kunnen.  

Vriendelijke groet namens alle kinderen op Het Kwartier, 

Hetty Hendriks, directeur Het Molenven 

Miron Hageman, directeur OBS De Koningslinde 

Marieke Kanters, vestigingsmanager Partou kinderopvang 

Joske Jansen, directeur Stichting Peuterspeelzalen Vught 

Verkeersveiligheid 
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Wij heten Annefien van 

harte welkom !  

Wij wensen haar een 

goede start en veel  

plezier op onze school. 

 

Unit 2, heerlijk aan 

het genieten op de 

hei en ondertussen 

aan het ontdekken 

wat voor moois je in 

de natuur kunt bou-

wen!  



Ik heb schitterend mijn best gedaan……. 

Iedereen heeft een sterrenkaart, met 20 sterren 
erop. Je kan een sticker verdienen door iets bij te 
dragen aan de unit. Als je hele kaart vol hebt, 
krijg je een beloning. Bijv: 10 min. extra buiten 
speel tijd. 

Imke en Valerie, unit 3C 
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Op donderdag 13 april vieren we Pasen bij ons op school. In de units wordt er aan-

dacht besteed aan het paasverhaal. In de ochtend komt de paashaas even langs met 

een traktatie.  Vervolgens worden er op deze dag hazen verstopt en gezocht en ook 

wordt er voor unit 2, 3 en 4 een Tietsch-wedstrijd georganiseerd. 

Elke leerling van unit 2/3/4 moet hiervoor een hardgekookt ei (niet gekleurd of be-

werkt) meenemen. 

Unit 1 organiseert een eigen paasactiviteit.  

 

De Tietsch spelregels: 

Alle deelnemers hebben een hardgekookt ei in hun hand. 

Ieder zoekt een tegenstander. 

De eieren worden tegen elkaar getikt. 

De persoon van wie het ei heel blijft krijgt een nieuwe tegenstander  

met ook een heel ei. 

Dit gaat net zolang door tot er één winnaar overblijft. 

Voor de uiteindelijke winnaar is er een kleine verrassing! 

 

We hopen dat het een gezellige dag gaat worden. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Juf Margareth en Juf Noortje   

Pasen 2017 
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Links en bijlagen: 

Bijlage 1: Schola Cantorum nieuwsbrief/ opgeven voor stemtest 

http://www.weekvandeteek.nl/ Het is de week van teek, wees aub alert !  

 

 

 

http://www.weekvandeteek.nl/


 

Schoolvoetbaltoernooi Unit 3  
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Gisteren hebben de jon-

gens en meisjes van unit 

3 een sportieve middag 

gehad op de Zwaluw. Ze 

brachten 3 bekers mee 

naar school! De jongens 

een 1e prijs, de meisjes 

een 1e prijs en de Fair-

playprijs. Gefeliciteerd !  
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Op 9 en 10 mei komt de schoolfotograaf. We zijn opzoek naar 2/ 4 ouders die de 
schoolfotograaf willen ondersteunen. Zij moeten dan de nieuwe groepen halen, con-
troleren of alles goed gaat en kijken of ook daadwerkelijk alle kinderen op de foto 
gaan.  

9 en 10 mei tussen 08.30 - 14.00 uur (2 personen) of in shifts op 9 en 10 mei tussen 
08.30 - 11.30 (2 personen) en van 11.30 - 14.00 uur (2 personen) 

 

Opgeven graag via ov_molenven@hotmail.nl 

 

Schoolfotograaf - hulp gevraagd 
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