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Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 12 dec. Staking PO, de 

school is gesloten 

 13 dec. Studiedag, alle 
leerlingen vrij  

 20 dec. Schaatsen unit 2 
t/ m 4 

 21 dec. Kerstviering  

 22 dec. 12.00 uur begin 
van de kerstvakantie  
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Vanuit het MT 

Staken 

Herinnering: op dinsdag 12 december a.s. 

doen wij mee aan de stakingsactie.   

De school zal deze dag dicht zijn. Je kunt met 

elkaar of met de BSO afspraken maken over 

de opvang van je kind. 

Personele bezetting 

Op dit moment zijn we druk bezig de personele 

bezetting voor na de Kerstvakantie volledig te 

maken. Wij informeren je hier zo spoedig mo-

gelijk over.  

 

 

 

Geboren 

Juf Jessica is zondag 3 december bevallen van 

haar dochter Lauren. 

Moeder en dochter maken het beide erg goed 

en de 2 grote zussen zijn erg trots. 

 

                                                                      

    Lauren  

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

 

http://www.molenven.nl/activiteiten
http://www.molenven.nl/activiteiten
mailto:info@molenven.nl
mailto:wiekendje@molenven.nl
https://nl-nl.facebook.com/Molenven.Vught


Schoudercom 

Denk je eraan? Vanaf maandag 11 december verloopt alle communicatie tussen 

school en ouders voortaan via Schoudercom. Alle ouders hebben een uitnodiging 

ontvangen om een gebruikersaccount aan te maken. Heb je nog geen account aan-

gemaakt? Doe dat dan uiterlijk op zondag 10 december! Heb je geen uitnodiging ont-

vangen of ben je de mail kwijt? Meld dit bij info@molenven.nl.   

De periode tot 11 december is een overgangsperiode. We willen iedereen de kans 

geven de app te installeren. Ook moeten we zelf ervaren hoe de nieuwe manier van 

communiceren werkt. Daarom ontvang je tot 11 december informatie zowel op de 

oude manier (mail, Wiekendje) als via Schoudercom. Op die manier zorgen we er-

voor dat informatie in de overgangsperiode altijd bij ouders terechtkomt.   

In de bijlage bij dit Wiekendje vind je meer uitleg over de verschillende onderdelen 

van Schoudercom en waar welke berichten te vinden zijn.  

Heb je vragen over het gebruik van Schoudercom? Of heb je tips? Meneer Gian is 

onze ICT'er en beschikbaar op 20 december van 8.30-9.00 voor een inloopmoment in 

de teamkamer. Tips mogen ook worden doorgegeven via info@molenven.nl 

 

 

 

 

NB: 

Je kunt Schoudercom naast de app ook gebruiken via een laptop/pc. 

Dit doe je als volgt: 

- ga naar molenven.schoudercom.nl 

- log in met je gebruikersnaam en wachtwoord 

- je kunt nu van alle functies gebruik maken.   
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Hulp gezocht voor de schoolbieb  

Voor onze schoolbibliotheek zijn wij nog op zoek naar hulpouders/-opa’s/-oma’s. Heb 

je zin/ tijd om ‘s ochtends te komen helpen ? Neem dan contact op met juf Marjolein, 

unit 3C, m.beukers@molenven.nl 

 

 

mailto:info@molenven.nl
mailto:info@molenven.nl
mailto:m.beukers@molenven.nl?subject=Schoolbieb


Bericht van de Medezeggenschapsraad  
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Zoals in het vorige Wiekendje staat vermeld, heeft er op initiatief van de Medezeg-

genschapsraad (MR) een gesprek plaatsgevonden met de heer Van Ek, bestuurder 

van Stichting de Leijestroom. Tijdens dit gesprek is er onder meer aandacht besteed 

aan acties die nodig zijn als gevolg van de mutaties van het personeel. De MR is 

hier nadrukkelijk bij betrokken en de heer Van Ek heeft het belang van medezeggen-

schap onderstreept. Maar van belang is daarbij ook het geluid van ouders te horen. 

Daarom nodigt de MR ouders uit met leerkrachten te spreken als er vragen zijn in 

relatie tot hun kind. Heb je vragen over de organisatie op school, dan kun je een e-

mail sturen naar de heer Van Ek. De MR waardeert het zeer als ouders hun inbreng 

leveren, omdat er dan door de directie en de leerkrachten beter kan worden inge-

speeld op vragen en ideeën. Dat is ook voor de MR waardevol. Daarnaast wil de MR 

aandacht vestigen op notulen van de vergaderingen en andere stukken die te ma-

ken hebben met de MR. Deze zijn te vinden op de website. De vergaderingen van 

de MR zijn openbaar. Zijn er vragen of suggesties voor de MR dan kun je ons een 

bericht sturen via de school.   

 

Website MR Molenven:  www.molenven.nl/ouders/medezeggenschapsraad.  

Email adres MR: info@molenven.nl  

Email adres dhr. Van Ek:  b.vanek@leijestroom.nl  

4 december: Sinterklaas komt aan op Het Kwartier  

http://www.molenven.nl/ouders/medezeggenschapsraad
mailto:info@molenven.nl
mailto:b.vanek@leijestroom.nl
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In de bovenstaande collage zie je een aantal foto’s van het Sinterklaasfeest.  

Deze foto’s en nog meer hebben de leerkrachten op hun groepsblog in    

Schoudercom geplaatst. Wat was het een gezellige dag !  
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Graag brengen we je op de hoogte van de kerstactiviteiten.  

Op donderdag 21 december is er een lampionnentocht met aansluitend 
een Kerstdiner in de klas. 

 

Het programma voor donderdagavond 21 december: 

 

Lampionnentocht: 

17.00 uur 

Alle kinderen worden buiten voor de school verwacht met een lampion 
(met naam). Unit 1 verzamelt op de speelplaats voor de eigen groepslo-
kalen. De kinderen uit Unit 2, 3 en 4 verzamelen op het verharde plein 
bij hun leerkracht. Zorg dat je op tijd bent! 

 

17.00-17.45 uur 

Start lampionnentocht: De kinderen uit Unit 1 en Unit 2 lopen 
samen met een leerling uit Unit 4. De rest van de groepen 
loopt onder begeleiding van hun leerkracht.  

Het zou leuk zijn als je als ouder(s) een plekje langs de route zoekt. 

 

De route: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerst 2017 



Kerstdiner: 

Rond 17.45 uur 

Na de lampionnentocht komen de groepen terug en lopen langs de “levende” 
Kerststal in de centrale hal. Daarna gaan ze naar binnen via de hoofdingang 
voor het Kerstdiner. Voor de ouder(s) is er een gezellig samenzijn onder de 
overkapping bij de fietsenstalling met kerstmuziek, een hapje en een drankje. 
De kosten bedragen ongeveer  € 2,- per consumptie. Het zou fijn zijn als je 
zoveel mogelijk gepast zou kunnen betalen. 

 

19.00 uur 

De bar sluit en je kunt je kinderen ophalen in de klas. 

 

Kerstspel: 

Op vrijdagochtend 22 december gaan we samen met de hele school kijken 
naar een kerstspel opgevoerd door leerlingen uit Unit 1. 

 

Ter informatie: 

 

Ieder kind heeft op donderdag 21 december een geknutselde of gekoch-

te lampion nodig. 

 

In de week voorafgaand aan het diner krijg je van de leerkracht van jouw kind 
een briefje met het artikel dat meegebracht dient te worden óf er hangt een 
intekenlijst bij de klas. Iedereen neemt dus iets mee om een gezellig Kerstdi-
ner te kunnen vieren in de klas. Sommige artikelen dienen dagvers aangele-
verd te worden en kunnen op donderdag 21 december tot 14.00 u aan de 
leerkrachten gegeven worden. Als je een warme maaltijd (bv. worstenbrood-
jes) verzorgt, kun je dit om 17.00 uur goed verpakt in de klas afgeven. Alle 
andere artikelen kunnen de dagen voorafgaand aan het diner al ingeleverd 
worden. 

M.u.v. de kinderen uit Unit 4, zij gaan ‘Kerst-koken’ bij ouders thuis en maken 
een eigen ‘diner’ dat zij ’s avonds in de klas nuttigen. 

 

Wil je de B.S.O. Partou tijdig informeren als jouw kind op deze dag niet naar 
de B.S.O. komt? 

Heb je verder nog vragen? We horen het graag! 

 

Vriendelijke groeten, 

 

De Kerstcommissie 

Namens het team; Juf Sanne en Juf Wilma 
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Bijlagen en links:  

Bijlage 1: Uitleg Schoudercom 

 

Kerstschaatsen: http://www.vughtseijsclub.nl/kerstschaatsen/ 

Vughtse Scholieren cross kampioenschappen 7 januari 2018: https://www.ph.nl/

activiteiten/5/lunettencross-en-lunettentrail?act=42 

http://www.vughtseijsclub.nl/kerstschaatsen/
https://www.ph.nl/activiteiten/5/lunettencross-en-lunettentrail?act=42
https://www.ph.nl/activiteiten/5/lunettencross-en-lunettentrail?act=42

