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Vanuit het MT 

 We zijn weer gestart! Na zes weken zomerva-

kantie hopen we dat iedereen heeft kunnen 

genieten van een heerlijke vakantie. Fijn dat 

het zonnige weer nog even aanhoudt nu het 

schooljaar weer is begonnen. 

Het team van Het Molenven is vol enthousias-

me gestart en bezig het unitonderwijs te geven 

in de verschillende groepen. Maandagochtend 

jl. kwamen alle leerlingen en hun ouders op de 

eerste dag weer binnen om naar de eigen 

nieuwe basisgroep te gaan. Het was mooi om 

te zien hoe rustig en plezierig dat verliep. Hier 

en daar was de spanning wel wat voelbaar. 

Het is toch wel een hele stap….zo’n eerste 

schooldag in je nieuwe basisgroep. In de unit-

momenten werd er enthousiast, betrokken en 

actief gewerkt, geleerd, geluisterd en samen-

gewerkt in de verschillende units. In deze eer-

ste dagen merken we dat het hier en daar nog 

even zoeken is voor de leerlingen. Ook de leer-

krachten werken in hun dagelijkse unitoverleg 

aan de kleine verbeterpunten. Toch zijn we erg 

tevreden over de gang van zaken. Want we 

zien betrokken kinderen die intensief leren en 

spelen in onze school. Hier willen we vooral 

mee doorgaan. 

Ouderavond dinsdagavond 27 september: 

Over drie weken  ontvangen we graag alle ou-

ders voor de eerste ouderavond van dit school-

jaar.  We vertellen u graag alles over ons unit-

onderwijs en nemen u mee in een presentatie 

waarin de onderwijsontwikkeling van Het Mo-

lenven in perspectief wordt geplaatst: welke 

stappen zijn gezet, waar staan we nu en wat 

kunnen we de komende tijd verwachten? We 

informeren u graag en hopen op uw betrokken-

heid zodat we samen in gesprek blijven over 

het onderwijs aan uw kind. 

Deze avond kunt u dus niet missen!!!! 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

mailto:jaarboekmolenven@hotmail.nl?subject=Jaarboek%20


Engels 

Met ingang van dit schooljaar starten we in alle groepen met het aanbieden van En-

gels. Bij onze visie op eigentijds onderwijs vinden we het belangrijk om onze kinderen 

ook al op jonge leeftijd met een andere taal in aanraking te laten komen. Uit de feed-

back van de tafelgesprekken tijdens de oudercafé’s en ouderinformatieavonden werd 

de behoefte voor verrijking van het lesaanbod met Engels ook door ouders aangege-

ven. 

Vorig jaar heeft er een selectieprocedure plaatsgevonden en zijn in diverse groepen 

proeflessen uitgevoerd. Er is gekozen om met behulp van de methode ‘Groove Me’ in 

alle units te gaan werken. Groove Me is een interactieve lesmethode waarbij popmu-

ziek de basis is van alle lessen volgens een vaste lesopbouw en structuur. De kin-

deren leren écht Engels spreken, schrijven, lezen en zingen, afgestemd op hun eigen 

niveau, met behulp van herkenbare thema’s en actuele liedjes. De lessen zijn gediffe-

rentieerd, interactief en bevatten zowel klassikale, groeps- als individuele opdrachten. 

Uit de eerste ervaringen met de (proef)lessen blijkt dat de kinderen er veel plezier 

aan beleven, van unit 1 tot en met 4. Vraag uw kind er thuis eens naar, voor vragen 

kunt u uiteraard ook bij de leerkracht terecht. Enjoy! 

 

Jubileum Colette en Wilma 

Op 1 augustus 2016 was juf Wilma 40 jaar in dienst bij Het Molenven. We feliciteren 

Wilma met dit mooie jubileum. Op 1 september 2016 was juf Colette 25 jaar in dienst 

bij Het Molenven. Ook Colette feliciteren we van harte met dit jubileum. 

Met het personeel hebben we dit in juli al gezellig gevierd. In oktober willen we hier 

als school met alle leerlingen nog graag bij stil staan tijdens de start van de Kinder-

boekenweek. 

 

Schoolmelk 

Heeft u interesse in schoolmelk voor uw kind tijdens de lunch ? Hier kunt u zich aan-

melden: https://www.campinaopschool.nl/aanmelden/niet-cos-school/vraag-

schoolmelk-aan.aspx ( aub de school selecteren en uw NAW gegevens invullen). 

 

 

Adresgegevens 

Bent u net verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen? Denkt u er dan a.u.b. aan om dit 

door te geven aan de administratie? Mailadres: info@molenven.nl 
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Om elkaar beter te leren kennen in Unit 3 hebben we groepsvormende 

spelletjes gedaan. Wat hebben we toch een fijne omgeving om deze  

activiteiten te kunnen doen !  
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Wij heten alle nieu-

we leerlingen van 

harte welkom !  

Wij wensen iedereen 

een goede start en 

veel  plezier op onze 

school. 

Klaverblad 7 september 2016 
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Mad Science introductie 

Lekker samen spe-

len in Unit 2.  

Gezellig samen 

wennen aan de 

nieuwe situatie. 



 Links: 

Jeugdwerk Rozenoord: http://www.jeugdwerkrozenoord.nl/nieuws.html 

CJG - Week van de opvoeding: 

http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/agenda/cursus/336-ouderochtend-over-puberteit.html 

http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/agenda/cursus/334-ouderavond-internet-uw-kind-seks.html 

http://www.cjgdemeierij.nl/activiteiten/agenda-en-cursussen-cjg-vught/5-okt-peuterworkshop-

peuters-opvoeden-is-topsport/menu-ID-423 

http://www.cjgdemeierij.nl/activiteiten/agenda-en-cursussen-cjg-vught/5-okt-interactieve-lezing

-help-mijn-kind-is-bang/menu-ID-423 

http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/agenda/cursus/338-lezing-voor-ouders-hoera-mijn-kind-is-

hooggevoelig.html 
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Beste ouders, 

 

Vanaf woensdag 7 september kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke besteding 

van € 10,- ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan een school van 

uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van de punten die we op-

halen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de 

website www.jumbo.com/sparenvoorjeschool kunt u onze school opzoeken en zien wat onze 

spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze school toekennen. 

Maar u kunt uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. In het halletje bij de conciiër-

ge staat een dropbox waar u of uw kinderen ze in achter kunnen laten. 

 

We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school! 

http://www.jeugdwerkrozenoord.nl/nieuws.html
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http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/agenda/cursus/334-ouderavond-internet-uw-kind-seks.html/LS-FS01/Scholen/BS%20Het%20Molenven/Users/UserFolders/M.maliepaard/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen
http://www.cjgdemeierij.nl/activiteiten/agenda-en-cursussen-cjg-vught/5-okt-peuterworkshop-peuters-opvoeden-is-topsport/menu-ID-423/LS-FS01/Scholen/BS%20Het%20Molenven/Users/UserFolders/M.maliepaard/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen
http://www.cjgdemeierij.nl/activiteiten/agenda-en-cursussen-cjg-vught/5-okt-peuterworkshop-peuters-opvoeden-is-topsport/menu-ID-423/LS-FS01/Scholen/BS%20Het%20Molenven/Users/UserFolders/M.maliepaard/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen
http://www.cjgdemeierij.nl/activiteiten/agenda-en-cursussen-cjg-vught/5-okt-interactieve-lezing-help-mijn-kind-is-bang/menu-ID-423/LS-FS01/Scholen/BS%20Het%20Molenven/Users/UserFolders/M.maliepaard/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen
http://www.cjgdemeierij.nl/activiteiten/agenda-en-cursussen-cjg-vught/5-okt-interactieve-lezing-help-mijn-kind-is-bang/menu-ID-423/LS-FS01/Scholen/BS%20Het%20Molenven/Users/UserFolders/M.maliepaard/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/agenda/cursus/338-lezing-voor-ouders-hoera-mijn-kind-is-hooggevoelig.html
http://www.cjg-s-hertogenbosch.nl/agenda/cursus/338-lezing-voor-ouders-hoera-mijn-kind-is-hooggevoelig.html


Besprak u het al? Nepvuurwapens zijn levensge-

vaarlijk! 

 

Onder het mom ‘Nepvuurwapens levensgevaarlijk’ startte de politie met een lande-

lijke campagne tegen nepvuurwapens op straat, gericht op jongeren van 10 tot 16 

jaar. De politie rukt namelijk tientallen keren per week uit voor wapens die uitein-

delijk nep blijken te zijn. 

 

Veel kinderen komen met speelgoedwapens van vakantie terug uit het buitenland. 

Nepwapens mogen worden verkocht, als ze aan Europese regels voldoen. Die re-

gels gaan er vooral over of het speelgoed zelf veilig is om mee te spelen. Toch, het 

is verboden en gevaarlijk om deze nepwapens in de openbare ruimte te gebruiken 

(op straat, school, openbaar vervoer etc.). Sommige speelgoedwapens zijn voor 

agenten niet van echt te onderscheiden. De politie ziet iemand met een wapen als 

een ‘vuurwapengevaarlijke verdachte’. Dit veroorzaakt levensgevaarlijke situaties. 

De politie gaat ervan uit dat de wapens echt zijn, met als risico dat ze op iemand 

zouden kunnen schieten.  

 

De campagne is vooral bedoeld om jongeren erop te wijzen dat het gevaarlijk is 

om met nepwapens in de openbare ruimte rond te lopen. Als ouder speelt u hierin 

natuurlijk ook een belangrijke rol om dit onderwerp met uw kind te bespreken en 

goede afspraken te maken. 

 

Tips voor ouders:  

 Het is verwarrend dat nepwapens wel verkocht mogen worden, maar niet in 

de openbare ruimte gebruikt mogen worden. Ook voor uw kind. Besef dat 

die regels er vooral over gaan of het speelgoed zelf veilig is om mee te spe-

len.  

 Bespreek met uw kind dat het ongewild in een (levens)gevaarlijke situatie 

terecht kan komen als de politie ervan uitgaat dat uw kind een vuurwapen-

gevaarlijke verdachte is.  

 Realiseer u ook dat uw kind de wet overtreedt als het met nepwapens in de 

openbare ruimte komt. Uw kind is dan strafbaar en loopt kans op een boete.  

 Weet wat uw kind doet en maak met elkaar duidelijke afspraken over het 

spelen met dit ‘speelgoed’. Bijvoorbeeld: ermee spelen mag wel in uw huis 

of tuin, maar nergens anders.  

 U vindt meer informatie over nepvuurwapens op de speciale themapagina 

van de politie: https://www.politie.nl/themas/nepvuurwapens.html 

Vanuit de GGD  
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