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Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 7 juli: Musical en eind-

feest jaargroep 8  

 11 juli : Ouderavond 

 12 juli: Overvliegen jg 2  

 14 juli: Laatste school-
dag, alle leerlingen om 
12.00 uur vrij 

 
 
http://www.molenven.nl/
activiteiten 
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Vanuit het MT 

Nog ruim een week en dan start de zomerva-

kantie en sluit de school voor 6 weken haar 

deuren. We informeren u vandaag graag over  

allerlei onderwerpen in dit Wiekendje.  

 

Afscheid groep 8 

Voor groep 8 een bijzondere week als laatste 

week van hun loopbaan op het Molenven. Mor-

genavond is het een feestavond voor de leer-

lingen van groep 8. Na een intensieve periode 

van repeteren en voorbereiden zullen zij de 

musical spelen voor hun ouders en team. We 

wensen deze leerlingen een fijne afsluitweek 

met overige bijzondere activiteiten zoals de 

juffendag en de Piepertocht .  

 

Afscheid juf Lia en juf Martine 

Op vrijdag 14 juli a.s. kunt u om 12.00 uur per-

soonlijk afscheid nemen van juf Lia en juf Marti-

ne. Zij zullen in hun eigen lokaal aanwezig zijn.  

Gynsi 

Komend schooljaar starten we met het werken 
met de I-pads van Gynzy en de software die 
hierbij hoort.  

Gynzy is een totaaloplossing wat betreft digi-
taal verwerken. De instructie kan met de digi-
bordsoftware, waarna er geoefend kan worden 
met de verwerking op de I-pad die aansluit op 
de methode. Daarnaast is het ook nog mogelijk 
om de leerstof per individueel kind aan te pas-
sen, zodat elk kind kan leren op zijn/haar eigen 
niveau. Elk kind vanaf unit 3 krijgt vanaf ko-
mend schooljaar de beschikking over een ei-
gen gepersonaliseerde I-pad. Voor meer infor-
matie kijk op www.gynzy.nl en op https://
api.gynzy.com/nl/ipads. 
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Gevonden voorwerpen 

Voor de laatste keer dit schooljaar worden de gevonden voorwerpen uitgestald. 

Vanaf maandag worden de spullen uit de kist gehaald en neergelegd op de vloer. 

Dat is een stuk makkelijker zoeken! 

Kom dus even kijken of er iets tussen ligt wat van jou is. 

Beste ouders, 

Na ruim 25 jaar op het Molenven te hebben gewerkt ga ik met weemoed afscheid 

nemen.  

Ik begon 25 jaar geleden op Het Molenven met 7 collega's en 170 leerlingen. Ik was 

toen net 10 jaar weggeweest voor de middelbare school en de pabo, want ook ik 

heb mijn basisschool jaren als kind op Het Molenven doorgebracht.  

Waarschijnlijk  is daar de passie ontstaan om met kinderen te werken. 

Eerst 10 jaar fulltime voornamelijk in groep 6 en hoger.  Het jaar dat wij trouwden 

wilde ik graag groep 3. Zij hebben de liedjes tijdens de kerkviering gezongen.  

Vanaf dat onze kinderen Julius en Sophie geboren werden ben ik parttime gaan wer-

ken. Met vele collega's heb ik een klas gedraaid, maar het meest met Juf Marion 

Broeders die vorig jaar afscheid genomen heeft. Zij was lang geleden mijn juffie in 

toen nog de 2e klas.  

En nu ligt er een hele weg voor me open. Om de juiste invulling aan mijn pad te kun-

nen gaan geven en daar eens gedegen over na te denken, ga ik voorlopig in de in-

valpool werken. Wat zeker is, is dat ik mijn hobby vilten, verder vorm ga geven door 

aan huis viltcursussen te gaan geven.  

Ik bedank alle ouders voor het vertrouwen dat jullie me al die jaren gegeven hebben 

en alle medewerking die ik al die tijd gekregen heb.  

Ik wens iedereen alle goeds voor in de toekomst.  

Lieve groet, Colette Bax 

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


Op woensdag 12 juli om 13.30 uur wordt het professorenlied 

gezongen door de kinderen die naar unit 2 gaan. 

Alle ouders zijn welkom !  
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