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Vanuit het MT 

We kijken terug op een geslaagd Sinterklaas-

feest. Op vrijdagochtend 2 december verwel-

komden alle kinderen van Het Kwartier de lieve 

goede Sint. Hij kwam deze keer samen met 

zijn pieten aan op een tractor….dat was een 

bijzonder gezicht. De kinderen waren erg blij 

dat de Sint en de pieten in iedere basisgroep 

een bezoek bracht. Op maandag 5 december 

bracht hulpsint Hetty een muzikaal bezoek in 

alle units. Alle kinderen zongen uit volle borst 

mee met de sinterklaasliedjes. 

Ondertussen zijn de lokalen en de school in 

kerstsfeer gebracht en kijken we uit naar het 

kerstfeest van woensdag 21 december a.s. 

Verderop in dit Wiekendje leest u hier meer 

over. 

Zoals u weet, staan er sinds de zomervakantie 

hekken om Het Kwartier. Uit een onderzoek 

van afgelopen zomer bleek namelijk dat er een 

kleine kans zou zijn dat er leien van het dak 

naar beneden vallen. In een brief van de ge-

meente ( zie bijlage 1) leest u over de onder-

houdswerkzaamheden aan het dak van ons 

schoolgebouw en wanneer de hekken wegge-

haald zullen worden. 

 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 
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Op 16 november jongstleden was de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Aan 

deze avond, die via een oproep/uitnodiging in het wiekendje was gecommuniceerd, 

hebben zo’n 9 ouders en een teamafvaardiging deelgenomen. Eén ouder van de MR 

was als toehoorder bij deze avond aanwezig.  

Het doel van de avond was input geven aan de school over de ervaringen van ouders 

t.a.v. het Unitonderwijs. 

Middels een werkvorm gaven de ouders van de klankbordgroep hun input op het ge-

bied van; 

- opdoen van kennis 

- opdoen van vaardigheden 

- plezier in leren 

- welbevinden 

- ouderbetrokkenheid 

- overige zaken 

De gedeelde indruk van alle betrokken was dat het een bijzonder prettige en con-

structieve bijeenkomst was.  

De verkregen input, samen met die van MR, OV, leerlingenraad en oudercafé ’s 

brengt voor de school de aandachtspunten in kaart en zullen gebruikt worden om het 

onderwijs op Het Molenven nog verder te ontwikkelen. 

Op 25 januari 2017 is er een volgende bijeenkomst van de klankbordgroep. 

Klankbordgroep 
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Unit 2 op de foto met 

het cadeau voor de 

unit, een bee bot 



 

 

SinterHetty op het Molenven 
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Surprises in unit 3 



Als er door het Molenven wordt gesport 

Is het fijn als iedereen goed herkend wordt 

De rode polo’s waren al een mooi begin 

En Sint speelt daar graag verder op in 

Daarom is hij de Oudervereniging gaan vragen 

Of uit het geld dat alle ouders vrijwillig bijdragen 

Niet nog wat extra’s kon worden gedaan 

En het resultaat treffen jullie hierbij aan 

Met polo, broek, kousen en petjes 

Zijn jullie allemaal nu helemaal netjes 

Zo is het sporttenue echt compleet 

En komen jullie vast als eersten over de meet! 

 

Sint 
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10 dec. Pien 1B 

10 dec. Feike 2B                      

10 dec. Seth 3C 

11 dec. Hein 4B 

13 dec. Koen 3B 

15 dec. Pim 2B 

15 dec. Joaquin 2B 

15 dec. Thomas 2B 

15 dec. Kiki 4B 

15 dec. Jelmer 4B 

16 dec. Dominique 4A 

16 dec. Robin 4C 

17 dec. Xavier 1C 

18 dec. Floris 1C 

18 dec. Cato 2C 

18 dec. Sarah 4B 

Verjaardagen  
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Van harte gefeliciteerd !  

Gijs uit unit 4A heeft een eigen boek geschreven.  

Een prachtig exemplaar!  



Beste jongens en meisjes uit de groepen 7 (en 6), 

 

Op vrijdag 24 maart 2017 organiseert MOVE Vught, samen met Stars on Stage, de 
derde editie van de Vughtse Dance Battle. Jouw school heeft aangegeven hieraan 
deel te willen nemen.  

Vanaf 3 februari komt er iedere week een dansdocent naar jouw school om met het 
dansteam van jouw school een geweldige dans in te studeren. Je oefent in totaal 6 
weken en daarna vindt de ‘Battle’ plaats. Welke school wint de Vughtse Dance Battle 
2017? 

Er is plek voor maximaal 15 kinderen. De kinderen uit groep 7 krijgen voorrang op de 
kinderen uit groep 6. Er zijn nog een paar plekken vrij, dus schrijf je snel in. Vol=vol. 
De inschrijvingen worden behandeld op datum van inschrijving.  

Voor meer informatie en om in te schrijven ga je naar www.movesportwijzer.nl  
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Terwijl we nog nagenieten van het Sinterklaasfeest brengen we u toch alvast graag op de hoog-

te van de kerstactiviteiten.  

Op woensdag 21 december is er een lampionnentocht met aansluitend een Kerstdiner in de 

klas. 

Het programma voor woensdagavond 21 december: 

 

Lampionnentocht: 

17.00 uur 

Alle kinderen worden buiten voor de school verwacht met een lampion (met naam). Unit 1 ver-

zamelt op de speelplaats voor de eigen groepslokalen. 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 u als ouder(s) een plekje langs de route zoekt. 

De route: 

Kerstdiner: 

Rond 17.45 uur 

Na de lampionnentocht komen de groepen terug en lopen langs de “levende” Kerststal op het 

veld. Daarna gaan ze naar binnen via de hoofdingang voor het Kerstdiner. Voor u is er een ge-

zellig 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 u zoveel mo-

gelijk gepast zou kunnen betalen. 

Kerst 2016 
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19.00 uur 

De bar sluit en u kunt uw kinderen ophalen in de klas. 

Kerstspel: 

Op donderdagochtend 22 december gaan we samen met de hele school kijken naar een kerst-

spel opgevoerd door leerlingen uit Unit 1. 

 

Ter informatie: 

Ieder kind heeft op woensdag 21 december een geknutselde of gekochte lampion nodig. 

In de week voorafgaand aan het diner krijgt u van de leerkracht van uw 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 Kerstdiner te kunnen vieren in de klas. Sommige artikelen dienen 

dagvers aangeleverd te worden en kunnen op woensdag 21 december tot 14.00 u aan de leer-

krachten gegeven worden. Als U een warme maaltijd (bv. worstenbroodjes) verzorgt, kunt u dit 

om 17.00 uur goed verpakt in de klas afgeven. Alle andere artikelen kunnen de dagen vooraf-

gaand 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. 

 

Wilt u de B.S.O. Partou tijdig informeren als uw kind op deze dag niet naar de B.S.O. komt? 

Heeft u verder nog vragen? We horen het graag! 

 

Vriendelijke groeten, 

 

De Kerstcommissie 

Namens het team: Juf Dominique en Juf Wilma 
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Voor onze kerstviering op woensdag 21 december hebben we uw 

hulp nodig. Wie komt ons helpen? 

Wij zoeken mensen die helpen met: 

Wat houden de activiteiten in: 

Het opbouwen/versieren plein: we hebben hulp nodig om party-

tenten op te zetten en het een en ander buiten te versieren. 

Bonnenverkoop: u zit samen met iemand (buiten) aan een tafel en 

verkoopt bonnen die de ouders nodig hebben voor een hapje en 

drankje. 

Verkeersregelaars: tijdens de lampionnentocht staat u op een 

punt langs de route om op de veiligheid te letten. Het is gezelliger 

als u samen met iemand op een punt staat. Dus aanmelden in 

tweetallen mag ook.  

Wilt u komen helpen? Mail dan uw naam, naam kind, welke basis-

groep, welke activiteit naar:  

kerstfeestbardienst2016@outlook.com 

Alvast bedankt, vele handen maken licht werk! 

De kerstcommissie 

Oproep Kerstcommissie  
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Activiteit: Tijd: Aantal personen: 

Het opbouwen/ versieren 

plein 

  

08.30 uur – 10.30 uur 

10.30 uur – 12.00 uur 

  

4 

4 

  
Bonnenverkoop 16.45 uur – 17.30 uur        

17.30 uur – 18.00 uur        

18.00 uur – 18.30 uur 

18.30 uur – 19.00 uur 

2 

2 

1 

1 

Verkeersregelaar(s) 16.50 uur – 17.45 uur 8 

Helpen met opruimen 19.00 uur – 20.00 uur 3 
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