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Vanuit het MT 

In dit Wiekendje informeren we u graag weer 
over allerlei interessante activiteiten en gebeur-
tenissen. 
 
Kijkdagen:  
Inmiddels zijn er deze week twee Kijkdagen 
geweest op maandag en woensdag waarop 
ouders hebben rondgekeken in onze school in 
bedrijf. Fijn dat er zoveel ouders aanwezig wa-
ren om ons onderwijs in de praktijk te zien en 
te ervaren. De aanwezige ouders liepen en-
thousiast rond om de groep(en) van hun kind
(eren) te bezoeken. Morgen, vrijdag 10 juni 
bent u tussen 12.30 en 13.30 uur van harte 
welkom om tijdens de derde Kijkdag een kijkje 
te nemen in onze school. Na uw rondgang 
door de school kunt u in ditzelfde lokaal van de 
peuterspeelzaal weer terecht voor een kop 
koffie of thee en kunt u eventueel wachten tot 
einde schooltijd, 14.00 uur. 

Datum bekend maken groepen 

Momenteel zijn wij intern druk met het samen-
stellen van de gemengde basisgroepen voor 
de units van volgend schooljaar. In week 27 
informeren we uiterlijk donderdag 7 juli alle ou-
ders en leerlingen over de nieuwe groepssa-
menstelling en groepsleerkrachten voor het 
volgende schooljaar 2016-2017.  

 
Aanmelden van broertjes en zusjes. 
Wellicht zijn er nog jongere broertjes /zusjes 
van Molenven leerlingen die volgend school-
jaar 4 jaar worden en waarvoor nog geen aan-
meldformulier is ingeleverd? Het is belangrijk 
deze leerling in te schrijven zodat we weten 
hoeveel leerlingen in de groepen 1/ 2 instro-
men in schooljaar 2016-2017. U kunt hiervoor 
gebruik maken van het inschrijfformulier op 
onze website www.molenven.nl 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

http://www.molenven.nl


Wij heten Joep en 

Mia van harte 

welkom !  

Wij wensen hen een 

goede start en veel  

plezier op onze 

school. 

 

 
Processierups 

De processierups is weer gesignaleerd in de bomen op het terrein voor onze school. 
De gemeente is hier van op de hoogte; de bestrijding van de rupsen is gestart en 
wordt in de komende periode bijgehouden. 
 

Leerlingenraad: 

Op vrijdag 3 juni jl. hebben de leerlingen van de leerlingenraad samen met juf Hetty 
vergaderd. Hieronder leest u een verslag van deze vergadering, geschreven door 
Rafael (groep 7b) en Stijn (groep 8b). 

 

Punt 1: Opening  

Juffrouw Hetty doet de opening en we bespreken of we alles hebben gedaan wat we 

moesten doen en we nemen de afsprakenlijst even door.  

Punt 2: Laptops  

De laptops worden niet altijd goed gebruikt door kinderen. Ze 

worden niet goed afgesloten en niet goed ingelogd. Pien en 

Rafael gaan in overleg met juffrouw Angela. Die afspraak moe-

ten ze nog maken. Ze gaan het daar hebben over de dingen die 

mis gaan met de laptops. 

Punt 3: Goede afspraken met de Koningslinde 

We moeten goede afspraken met de Koningslide maken. Ze 

stampen, ze rennen en ze stromen naar beneden. Dat is heel 

storend als wij aan het werk zijn. Groep 7 en 8 hebben daar veel last van, omdat zij 

naast de ingang van de Koningslide zitten.  

Punt 4: Goede doelen 

Pien en Stijn zijn in gesprek gegaan met juf Wilma over de goede doelen. Er is een 

sponsorloop geweest. Dat heet Dream4kids. Er is veel geld opgehaald, in totaal meer 

dan 7000 euro.  

De sponsorloop vond iedereen superleuk maar het geld was al binnen dus niet ieder-

een deed nog extra zijn best. 

Punt 5: Goaltjes 

Juf Hetty is met juf Miron in gesprek geweest hoeveel ijzeren goaltjes zouden kosten. 

Dat gaat niet gebeuren omdat het te duur is. Verder wil iedereen daar dan spelen en 

dat kan problemen geven. Juf Hetty heeft daarom gedacht om pillonnen te gaan ge-

bruiken, met daar stokken in. We moeten kijken of dat werkt als goal. 

De bovenbouwgroepen willen dit niet, dus dit idee gaat ook niet door. 

Punt 6: Kascommissie 

Het gaat niet goed met de kas, er zijn veel nadelen. De vloer is niet goed en je kunt 

de planten er geen water geven want anders lekt het in heel de school. Een juf van de 

Koningslinde heeft bedacht er een atelier van te maken.  

Het wordt nu een beter werkplein en een chill-plek.  
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Let op: de A4 daagse start 

op donderdag bij Real Lu-

net, De Kikvorsch 1 !  Veel 

plezier nog met de laatste 

wandeldagen!  
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Punt 7: Jaarboek, tekenwedstrijd 

De thema’s voor de tekenwedstijd van het jaarboek kun je kiezen uit vakantie, carna-

val Rio en Jeroen Bosch-beestjes. We hebben er met de hele bovenbouw over ge-

had wat we het leukste vinden, maar uiteindelijk wordt het nu: VAKANTIE. 

Punt 8: In units werken 

Alle groepen van Het Molenven gaan in units werken. Groepen 1-2, groepen 3-4, 

enz. Veel kinderen vinden dat jammer, ze willen graag bij elkaar zitten. Voor groep 7 

is het vooral jammer, het is hun laatste jaar.  

Maar er zijn ook pluspunten:  

 Fijn om nieuwe vrienden te kunnen maken 

 Nieuwe dingen ontdekken van anderen 

Juf Hetty bespreekt de structuur van de dag. 

 

Groetjes Stijn en Rafael. 



Het is bijna weer zover .. Het Molenven Zomerfeest komt er weer aan! 

Met deze informatie hopen we iedereen (ook nieuwe ‘deelnemers’) te informeren 
over wat er staat te gebeuren en wat er van iedereen verwacht wordt. 

 

Op woensdag 29 juni 2016 barst het feest los van 17.00 tot 19.00 u. 

 

Een feest voor leerlingen, ouders, opa’s,oma’s, oudleerlingen en buurtbewoners. 

Ooit in het leven geroepen om geld in te zamelen voor extra schooluitgaven. Inmid-
dels  een manier om “Het Molenven” en al haar betrokkenen te leren kennen en voor-
al een gezellig feest als afsluiting van het schooljaar.  

 

Ca. 3 weken  voorafgaand aan het feest: 

De klassen zijn begonnen met de (raam)versiering en via de klassenouders wordt om 
hulp gevraagd op welke tijd u wilt helpen en waar (kraampjes bemannen, spelletjes 
begeleiden, opbouwen en opruimen). Alle leerkrachten worden ook ingedeeld bij 
spelletjes of andere activiteiten. Er is heel veel hulp nodig, dus is het erg belangrijk 
dat alle lijsten worden gevuld, zodat het gezellig en veilig is en blijft voor iedereen! 

Er worden o.a. ook ‘sterke vaders’ gevraagd om op woe. 29 juni tussen 8.30-12.00 de 
zware opblaasspelen en de kraampjes op te helpen bouwen. Bij alle spellen/kramen 
komt een spelbeschrijving/begeleiderslijst te hangen. 

Het is dus de bedoeling dat iedereen helpt, want vele handen… 

 

 

Ca. 1 á 2 weken voorafgaand aan het feest: 

Ook dit jaar levert ieder kind een bijdrage aan het eten, dat verkocht wordt op het 

Zomerfeest. Deze inkomsten worden samen met de inkomsten van de bar gebruikt 
om het feest te bekostigen. 

Aan de klassenouders wordt gevraagd de rest van de klas/ouders te informeren, het 
inzamelen/inkopen van de voedingswaar te coördineren en hulp te werven voor; voor, 
tijdens en na het Zomerfeest. 

De klassenouders stemmen met de ouders van hun klas af wie wat verzorgt; bijv. 1 
komkommer, 1 zak met 10 zachte broodjes etc. Sommige voedingswaren moeten 
dagvers aangeleverd worden, andere (bijv. knijpfles ketchup) in de week voorafgaand 
aan het feest. Alle voedingswaren inzamelen bij de eigen leerkracht. 

 

Ca 1. week voorafgaand aan het feest:  

In elke klas en bij het Wiekendje wordt een digitale uitnodiging gepresenteerd waarin 
de activiteiten/spelletjes bekend worden gemaakt en waarop veel informatie en we-
tenswaardigheden staat over het Zomerfeest 2016. 

Op dinsdag voorafgaand aan het feest en op de dag zelf kunt u á contant op vaste 
tijden (voor én na schooltijd) bonnen kopen en natuurlijk op het feest zelf. 

Er zijn speciale Kinderbonnen á €2,50 (ranja, snoepje, fruit & groenten, ijsje + 1 x 
Rad van Fortuin) te koop en bonnen voor bar & food. Alles wordt tijdens het zomer-
feest met bonnen betaald.  

Zomerfeest 2016, thema “Zomercarnaval” 29 juni 
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De dag zelf (29 juni): 

’s Ochtends worden de kraampjes opgebouwd, partytenten opgezet, de bar en BBQ 
ingericht en het plein versierd. 

Na 10.30 uur worden de spelletjes opgebouwd. Op die tijd zijn sterke vaders nood-
zakelijk om zware opblaasbare spelen te plaatsen.  

Na school en tot aan 17.00 u. is buitenterrein niet toegankelijk voor kinderen, zodat 
er veilig kan worden opgebouwd. 

Tussen 17.00-19.00 uur is er gelegenheid om te spelen, te eten en te drinken en te 
ontmoeten. 

 

Ouders, leerkrachten én kinderen komen verkleed! Kom in je mooiste Zomer-
carnaval-outfit en geniet van alle andere mooi verklede gasten en hun tropi-

sche uitdossingen! 

 

Tijdens het feest, zijn er 2 gediplomeerde EHBO’s aanwezig. U kunt ze vinden bij de 
ingang van de fietsenstalling. 

Het Zomerfeest is voor de tweede keer op de nieuwe locatie, een evenementenver-
gunning is verleend, het terrein is echter niet 100% afsluitbaar, m.b.v. visuele en/of 
fysieke afscheidingen willen we de veiligheid voor iedereen waarborgen. De verant-
woordelijkheid in deze ligt bij de ouders, graag ieders aandacht hiervoor! 

Om 19.00 uur is het feest ten einde. Alle kinderen moeten dan naar huis, zodat ou-
ders & leerkrachten het plein (veilig) kunnen opruimen. 

 

Samen met ieders hulp gaan we er weer een fantastisch feest van maken! Doe 

mee en meld je aan bij de klassenouders! 

 

Voor vragen en opmerkingen; spreek één van de leden aan of mail naar 
j.bertrums@molenven.nl (meneer Juan). 

 

De Zomerfeestcommissie 

Iris     juf Marie-José (3) 

Raymond    juf Jaimy (7) 

Nico    meneer Juan (3) 

Brenda      

Tanja  

Christel 
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Gaat u verhuizen of bent u kort geleden verhuisd? Vergeet u dan niet 

om uw nieuwe adres aan de administratie door te geven:                  

info@molenven.nl 

mailto:j.bertrums@molenven.nl
mailto:info@molenven.nl?subject=Nieuw%20adres%20


Zomerlezen met de VakantieBieb!  

Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven 

lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de Va-

kantieBieb-app van de Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale 

kinderboeken (e-books). Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. 

Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de 

app op uw tablet of smartphone te zetten en de e-books te downloaden. Eenmaal 

gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen! De nieuw-

ste versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de App 

Store of Google Play Store. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl  
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Verjaardagen  

12 juni: Cristophe gr. 7a 

14 juni: Jelle gr. 2a 

15 juni: Pieter gr. 2b 

16 juni: Abel gr. 6a 

18 juni: Madelief gr. 2a/ Max gr. 2c 

18 juni: Veerle gr. 3b 

19 juni: Maike gr. 6b 

20 juni: Hinde gr. 7a 

21 juni: Olivier gr. 4a/ Pien gr. 5a 

24 juni: Huub gr. 2b 

25 juni: Nienke gr. 3a/ Sophie gr. 3b  

http://www.vakantiebieb.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixnajgt4bNAhVBnRQKHTonCEMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.primaonderwijs.nl%2Fvakantiebieb%2Flesbrief%2F&bvm=bv.123325700,d.ZGg&psig=AFQjCNH_mHgizaxtGh1ZeBWxNwcz7MYg0g&

