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Interessante informatie: 
 Vanaf 11 april: Cito en-

tree 

 13 april: Afsluiting Je-
roen Bosch project 
13.30—14.30 uur 

 17 april: Eerste Heilige 
Communie  

 18 april: Ouderavond 
20.00-22.00 uur  

 19, 20 en 21 april: Cito 
Eindtoets groep 8  

 22 april: Sponsorloop 
Koningsspelen  

 11 mei: Brainstormavond 
20.00-22.00 uur  
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Vanuit het MT 

In dit Wiekendje informeren we u graag weer 

over allerlei nieuwtjes en gebeurtenissen van 

onze school. We wensen u veel leesplezier. 

Postweg, vrijdag 8 april 

-Op vrijdag 8 april is de Postweg van 09.00-
16.00 uur gestremd tussen de rotonde Loon-
sebaan en de kruising Poortlaan. 

-Het betreft alleen het autoverkeer vanaf de 
Loonsebaan richting Bosscheweg. Dit verkeer 
wordt omgeleid via de Loonsebaan en Kamp-
dijklaan. 

-Ter plaatse van de W.De Rijkelaan wordt het 
verkeer begeleidt met verkeersregelaars. 

( Uit Het Klaverblad van 6 april 2016) 

 

Houdt u er alstublieft rekening mee, dat het 

Kwartier morgen moeilijker bereikbaar zal zijn. 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

Ouderavond maandag 18 april a.s.: 

We nodigen alle ouders en verzorgers uit om op maan-

dagavond 18. April a.s. van 20.00 tot 22.00 uur aanwezig 

te zijn voor een informatieavond over ons onderwijs en 

de schoolorganisatie in het schooljaar 2016-2017.  

mailto:jaarboekmolenven@hotmail.nl?subject=Jaarboek%20
http://denhaagfm.nl/2015/09/02/verkeershinder-a12-utrechtsebaan-den-haag-door-werkzaamheden/
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Schoolschaaktoernooi  

Brainstormavond “Hoe zetten we Het Molenven goed op de kaart” 

Hoe zit het met de markering van onze school? Is het Molenven goed zichtbaar in de wijk, in 

Vught, op internet en social media? Hoe kunnen we dat nog meer verbeteren zodat nieuwe 

ouders en geïnteresseerden ons goed kunnen vinden en weten waar we voor staan? Allerlei 

vragen waar we graag eens bij stil willen staan samen met ouders die beroepsmatig of vanuit 

interesse, mee willen denken. 

Deze thema avond staat gepland op woensdagavond 11 mei van 20.00 tot 22.00 uur, er hebben 

zich al een aantal enthousiaste ouders aangemeld !  Je bent van harte welkom om aan te slui-

ten. Heb je interesse, geef je dan op door een mailtje te sturen naar info@molenven.nl 

mailto:info@molenven.nl?subject=Brainstorm


Zondag 17 april is de Eerste Heilige Communiemis om 11.00 uur. Het thema van de 

mis is: Jezus, de goede herder. 

De Communiemap is bijna uit. Het misboekje is zo goed als klaar en voorzien van 

veel liedjes, het ziet er prachtig uit!  

De communicanten en het koortje oefenen de liedjes vol enthousiasme in de klas 

en met Jeanneke van der Ven.  Het belooft een mooie mis te worden met onze 17 

Communicanten! Ze hebben er echt zin in. 

Communie 2016 

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 april 

zullen onze  groepen 8 in de ochtenden bezig zijn met 

de centrale eindtoets. 

Wij wensen onze leerlingen veel succes! 

Team Het Molenven 

Voetbaltoernooi  

De meeste meisjes uit de groepen 7&8 hebben afgelopen woensdag een 

voetbaltoernooi gehad. Het was heel gezellig, we moesten allemaal drie 

wedstrijden spellen. Wij hadden de eerste twee gewonnen en de derde ver-

loren. Maar toch mochten wij naar de halve finale. Die hadden we verloren. 

Daarna moesten we de troost finale spelen, die hadden we gewonnen. Uit-

eindelijk zijn we toch derde geworden van de acht teams uit de A poule. We 

kregen een hele mooie beker mee naar huis. Daar zijn we heel trost op. 

Noa en Jolijn uit groep 8b 

Cito eindtoets  

Schoolvoetbaltoernooi 
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Kent u de nieuwe 

schijf van vijf al?  

Lezen is gezond! 

Het Molenven speelt op ‘SEEF’ en gaat daarom  

voor het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) 

Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Neder-

land honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele 

schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het ver-

keer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge 

kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het 

beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet/gaat inzetten voor 

verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.  

Waarom deelnemen aan het BVL? 

Verkeerseducatie in de klassen krijgen en  houden: dáár is het de provincie Noord-

Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels 

staan er 805 basisscholen ingeschreven en hebben er bijna 716 het Label in huis.  

Er is een set BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit 

van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het 

BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de 

(leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende 

onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met 

praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/

worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)

ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.  

Als er genoeg punten zijn gescoord, ontvangen we het Label als tastbaar bewijs van 

de geleverde kwaliteit.  

Het Molenven heeft als doel om het Label in 2016 te gaan halen. 

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl. 

Wilt u mee helpen om onze school zo veilig mogelijk te maken? 

Stuur een mailtje naar m.vandenheuvel@molenven.nl 

http://www.bvlbrabant.nl
mailto:m.vandenheuvel@molenven.nl?subject=Verkeer%20


Hierboven staat een update van de Vrijwillige Ouderbijdragemeter die aangeeft dat 

op dit moment  75% van de ouders hun Vrijwillige Ouderbijdrage hebben voldaan. Dit 

is helaas nog ruim onvoldoende om alle activiteiten waar de kinderen zoveel plezier 

aan beleven ook in de komende periode en in het nieuwe schooljaar mogelijk te ma-

ken!  

Even voor uw herinnering: de Vrijwillige Ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt 

voor de volgende activiteiten: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, herfst-/

lentewandeling, sportdag, schoolreis en zomerfeest. Daarnaast wordt er onder meer 

bijgedragen aan drama/culturele vorming (MIK-voorstelling), ICT en het Leefstijlpro-

ject. Dat zijn voor de kinderen toch waardevolle extra’s naast de normale schoolza-

ken. 

Het bestuur van de Oudervereniging is bezorgd over het grote percentage ouders die 

de Vrijwillige Ouderbijdrage (nog) niet hebben betaald. Mocht u het vergeten zijn: u 

kunt de bijdrage van € 55,00 (inclusief € 5,00 voor de klassepot) per kind overmaken 

naar rekeningnummer NL89RABO0155460838 t.n.v. Oudervereniging Molenven, 

o.v.v. VOB en de na(a)m(en) van uw kind(eren). 

Indien u het bedrag niet (geheel) kunt betalen of indien u bezwaren heeft tegen de 

Ouderbijdrage verzoeken wij u ons dit te laten weten via het emailadres: 

ov_molenven@hotmail.nl.    

Namens alle kinderen en de school hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Het bestuur van de Oudervereniging 
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Beste ouders/verzorgers, 

Vrijdag 22 april zijn Nationale Koningsspelen. Wij hebben ervoor gekozen om dit voor 
onze school in te vullen met een sponsorloop.  

Samen met de kinderen uit de leerlingenraad hebben we gekozen voor het doel: 
Dream4kids. De kinderen van de leerlingenraad gaven aan dat ze het leuk vinden om 
iets te doen voor andere kinderen. 

Dream4Kids ondersteunt de medische en psychische behandeling door de allergroot-
ste dromen van kinderen in vervulling te laten gaan tijdens een droomdag.  

Meer informatie staat op de site: www.dream4kids.nl 

Voorafgaand aan de sponsorloop wordt het geld opgehaald voor het goede doel. De 
kinderen krijgen een envelop mee van school met daarin een brief. Op de achterkant 
van de envelop kunt U dan aangeven hoeveel U doneert en dan kan het geld direct 
in de envelop gedaan worden. Het zou leuk zijn als zoveel mogelijk vrienden, familie 
en kennissen de kinderen sponsoren. 

De sponsorloop is van 09:30 tot 10:30 uur. Bij binnenkomst zal er in iedere klas van-
uit de Koningspelen een ontbijt klaar staan, daarna zullen de kinderen voor de school 
verzamelen bij het startpunt. Het zou leuk zijn als er langs het parcours ouders staan 
om de kinderen aan te moedigen. Het parcours loopt via de dijk rondom de school. 
Na ieder rondje krijgen de kinderen een stempel op hun stempelkaart. De kleuters 
starten als laatste en lopen samen met de leerkracht de rondjes. Binnen de parallel-
groepen kan er ook nog een traktatie worden verdiend voor de groep die de meeste 
rondjes loopt. 

’s Middags om 13:45 uur zal de ”cheque” aan een ambassadeur van de stichting wor-
den overhandigd. Ook dan bent U weer van harte welkom. 

Uiteindelijk verdienen wij als school dan de status “droomschool”. 

Zorg dat U kind die dag sportkleding draagt en water bij zich heeft. 

Wij hopen jullie allemaal aan de zijlijn van het parcours te zien! 

Met vriendelijke groet, 

De sportcommissie 

Sponsorloop  

Oproep hulpouders voor survivaldag schooljaar 2016-2017 
 
In het schooljaar 2016-2017 staat er in het begin van het schooljaar een survival dag 
op de planning. 
Dit lijkt nog ver weg, maar om er een onvergetelijke dag van te maken is het belang-

rijk om na de meivakantie al te starten met de voorbereidingen. 
Vindt u het leuk om plaats te nemen in de werkgroep 'survival dag', stuur dan een 
email naar juf Lucy, l.boers@molenven.nl  

 
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. 

http://www.dream4kids.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3z7XojNnLAhXDqA4KHVxQDtUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.coffee4kids.nl%2Fambassadeurs.html&psig=AFQjCNGKac1Io-j__xvBlG_UaYhdT52LJA&ust=1458901200032316
mailto:l.boers@molenven.nl?subject=Survival


Links: 

Fun2move gaat weer naar buiten:  

http://www.movevught.nl/activiteiten/fun2move/ 

Talentendag turnen bij Prins Hendrik Vught:  

http://www.ph.nl/ 

Inschrijven Jeugd Aktief 2016: 

http://www.jeugdaktief.nl/AanmeldenJeugdweek/tabid/64/Default.aspx 

Recreatief zwemmen:  

http://dommelbaarzen.com/recreatief 

Pagina 7 2015-2016 

Afsluiting Jeroen Bosch Project 13 april  

O wat hebben we allemaal hard gewerkt rondom het thema : Jeroen Bosch! U heeft 

hiervan al veel kunnen zien op onze website en op face-book! 

Alle kinderen leggen op dit moment de laatste hand aan hun werkstukken, creatief en 

inhoudelijk. 

We zijn heel wat te weten gekomen over de middeleeuwen waarin Jeroen Bosch 

leefde. Maar ook interessante weetjes over de stad waarin hij leefde en zijn werk-

plaats had: 's-Hertogenbosch. 

We zijn heel wat te weten gekomen over de rare snoeshanen die hij schilderde in zijn 

drieluiken en waar zijn ideeën vandaan kwamen. 

Op woensdag 13 april sluiten wij met alle kinderen dit grootse project af. Van 13.30 

tot 14.30 bent u van harte welkom om ónze Jeroen Bosch tentoonstelling te 

komen bekijken. Om de ouders die dan niet kunnen ook in de gelegenheid te 

stellen om onze werkstukken te bewonderen zullen we ook op donderdag ochtend 

van 8.15 tot 8.45 alles nog laten hangen. 

Komt dat zien: kom naar Bosch op het Molenven!! 

http://www.movevught.nl/activiteiten/fun2move/
http://www.ph.nl/
http://www.jeugdaktief.nl/AanmeldenJeugdweek/tabid/64/Default.aspx
http://dommelbaarzen.com/recreatief
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