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Basisschool Het Molenven   
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Interessante informatie: 
 20 nov. 20.00 uur ALV 

van de OV  

 23 nov. Rapport 1  

 23 en 24 nov.: Unit 3 
Rijksmuseum 

 4 dec. Aankomst Sint op 
school  

 5 dec. Sinterklaasviering 

 13 dec. Studiedag, alle 
leerlingen vrij  

 21 dec. Kerstviering  

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

Vandaag informeren we u weer graag over een 

aantal zaken die onze school en leerlingen aan 

gaan. 

Nieuwe schoolgids 

Onze schoolgids 2017/2018 is bijna klaar! Wij 

zijn blij dat wij u binnenkort een exemplaar mo-

gen overhandigen; ieder gezin zal één school-

gids ontvangen.  

U kunt hem dan ook vinden op onze website: 

http://www.molenven.nl/schoolinfo/schoolgids 
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Als educatief uitstapje bij het Jeelo thema “Leren van personen van vroeger” mogen 

we op donderdag 23 november en vrijdag 24 november naar het Rijksmuseum.  

We worden opgehaald en thuisgebracht door de Rijksmuseumbus. Aangezien we er 

op tijd willen zijn moeten we vroeg uit de veren. We verzamelen om 07.45 uur op de 

parkeerplaats bij school zodat de bus uiterlijk om 08.00 uur kan vertrekken.  

In het Rijksmuseum krijgen we een workshop van 10.00 uur tot 11.30 uur. Om 11.45 

uur vertrekt de bus weer naar Vught om rond 13.30 uur op school te zijn.  

Op donderdag 23 november gaat unit 3 C (Juf Marjolein) en de helft van unit 3 A (Juf 

Jacqueline). Op vrijdag 24 november gaat unit 3 B (Juf Sanne) en de helft van unit 3 

A (Juf Simone). De indeling van unit 3 A (wie op welke dag gaat), laten we jullie nog 

weten.  

Unit 3 gaat naar het Rijksmuseum  
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Sinterklaas 2017 

Op maandag 4 december komt de Sint met zijn Pieten naar het Kwartier. Rond 8.30 

u zullen we ze gezamenlijk welkom heten. Alle ouders zijn daarbij welkom! Daarna 

brengen zij een bezoek aan de Koningslinde.    

Op dinsdag 5 december bezoeken zij Het Molenven. Vol verwachting klopt ons 

hart...... 

Jeelo in unit 2  

“Leren van personen van vroeger” 

Vincent van Gogh  



Bij unit 2 was mevrouw Saskia Heijboer op bezoek, de wethouder van Vught. Dit in 

het kader van het thema: leren van mensen van vroeger en helden van nu. Ze heeft 

wat verteld over het krijgen van een lintje als je veel goed werk voor anderen doet. 

Dus ook een beetje een held. Ook heeft ze verteld over het jeugdlintje die kinderen in 

Vught sinds vorig jaar kunnen verdienen. Esmee Nieuwenhuis uit groep 7 heeft er 

vorig jaar een ontvangen. Esmee heeft ook in de unit hierover verteld. We hebben de 

wethouder en Esmee als dank ook een lintje gegeven! 

Wethouder op bezoek in unit 2 
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Jeelo in unit 1 
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Ridderschild verven en 

plakken  

Jonkvrouwen tekenen 

voor in het kasteel 
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Spelen in het kasteel  


