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Basisschool Het Molenven   

Wiekendje 

Interessante informatie: 
 13 juni: Studiedag 

 13 t/m 16 juni: Avond-
vierdaagse Vught 

 20 en 22 juni: ouderge-
sprekken ( uitgez. Unit 4) 

 28 juni: Zomerfeest 

 7 juli: Musical en eind-
feest jaargroep 8  

 11 juli : Ouderavond 
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Vanuit het MT 

Graag informeren we u vandaag weer over een 

aantal interessante zaken vanuit onze school. 

We vertellen u o.a. over de naderende ouder-

gesprekken en hebben een mooie reportage 

vanuit het gezellige schoolkamp van groep 8. 

Voor een volledig beeld van het schoolkamp  

kunt ook terecht op onze Facebookpagina. 

https://nl-nl.facebook.com/Molenven.Vught/ 

 

Rapport en ouderavond 

Vrijdag 7 juli krijgen de kinderen van de units 1 

t/m 4 een rapport mee naar huis. Op  dinsdag 

20 en donderdag 22 juni is er de mogelijkheid 

tot een tienminutengesprek voor de units 1 t/m 

3.  De leerkrachten van de units 1 t/m 3 zijn op 

de middagen en avonden beschikbaar. Voor de 

leerlingen van groep 7 van unit 4 is er op dins-

dagmiddag en – avond en op donderdagmid-

dag gelegenheid voor een tienminutengesprek. 

Tijdens de gesprekken informeren we u graag 

over de voortgang van de ontwikkeling van uw 

kind. 

Wij vragen wij u om zelf in te schrijven. In de 

centrale hal hangen hiervoor vanaf maandag 

12 juni intekenlijsten per basisgroep. 

In de nabije toekomst zal via een app digitaal 

inschrijven mogelijk worden.  

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

Wiekendje@molenven.nl 
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In het kader van het thema ‘zorgen voor 

dieren” is unit 3C afgelopen vrijdag naar 

de Vughtse Heide geweest om het ge-

drag van honden te bestuderen. Ze 

mochten hun eigen hond meenemen.  

Jeelo: Zorgen voor dieren 
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Kamp groep 8  
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Links en bijlagen: 

Bijlage 1: Minibridge flyer 

Bijlage 2: Hockey op MOP voor 6-jarige kinderen 

Op vakantie naar Marokko, Kaapverdië, Turkije ……? 

Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent 

en dat u en uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen rond de Middellandse Zee zo-

als Marokko en Turkije, maar ook voor Kaapverdië en andere landen ver weg, adviseren wij vacci-

naties tegen o.a. besmettelijke geelzucht (hepatitis A).  

Kinderen kunnen deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na terugkomst van vakantie 

via de toiletten, deurklinken, kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden. 

Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: zij nemen het op hun beurt weer mee 

naar huis met vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. Met goede voorbereidin-

gen en een vaccinatie zijn veel gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie over geel-

zucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u op de website van GGD Reisvaccinaties   

  

Kijk op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden. U kunt eenvoudig online 

een afspraak maken bij een GGD in uw regio. Download de app GGDreistmee. 

http://www.ggdreisvaccinaties.nl/vaccinaties/hepatitis-besmettelijke-geelzucht/LS-FS01/Scholen/BS%20Het%20Molenven/Users/UserFolders/M.maliepaard/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen
http://www.ggdreisvaccinaties.nl/app-ggd-reist-mee

