27 februari 2022

Belangrijke data
9 maart:

Luizencontrole
Open dag nieuwe ouders 8.45-12.00 uur
MR vergadering
OR vergadering
Week van de lentekriebels
Grote rekendag
Peutermeespeelochtend
Meespeelochtend ouders groep 1-2
Meespeelochtend ouders groep 1-2

15 maart:
21 maart:
24 maart:
29 maart:
30 maart:
31 maart:

Jarigen
Maand maart
01-03
03-03
05-03
07-03
07-03
08-03
08-03
10-03
11-03
11-03
12-03

Senna groep 4
Sven groep 8
Hille groep 6
Lynn groep 7
Liz groep 7
Luna groep 8
Anne-Lynn groep 5
Djim
toekomstig
Romy groep 7
Vik groep 1/2c
Charlotte groep 3

13-03
14-03
14-03
14-03
15-03
18-03
20-03
20-03
20-03
23-03
28-03

Emma groep 5
Noor groep 3
Max groep 8
Suus groep 1/2a
Neelke groep 4
Luca groep 6
Ryan groep 4
Anna groep 3
Julie groep 3
Shaymaa groep 1/2b
Mila groep 3

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen

Aanmelden nieuwe kinderen
Inschrijven broertjes en zusjes
Er zijn al verschillende aanmeldingen
binnengekomen voor het nieuwe schooljaar. Om
te kunnen starten met de groepsverdeling is het
noodzakelijk dat we actuele getallen hebben. Als
er nog broertjes of zusjes zijn die nog niet zijn
ingeschreven voor het volgend schooljaar, willen we
u vragen dit op korte termijn te doen. U kunt hiervoor een
afspraak maken met juf Kim of juf Nicole, of een
aanmeldingsformulier op komen halen.

Open dag
Op woensdag 9 maart van 8.45 – 12.00 uur is er een open dag
voor ouders en nieuwe kinderen. Op deze ochtend zijn alle
nieuwe ouders met hun kinderen welkom om onze school te
komen bezoeken en een kijkje te nemen in de klassen om een
weloverwogen keuze te maken voor als uw zoon of dochter de
stap gaat maken naar de basisschool.

Open huis
Het open huis van woensdag 16 maart gaat nog niet door.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie

24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie

26 december 2022 t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 24 februari 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Koningsdag

27 april 2023 (valt in meivakantie)

Meivakantie

24 april t/m 05 mei 2023

Hemelvaart

18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie

17 juli t/m 25 augustus 2023

Afscheid juf Mieke
Vanaf het schooljaar 1999-2000 ben ik werkzaam geweest op de Muldershof. Dit heb ik altijd met veel plezier en
enthousiasme gedaan. Op maandag 14 maart 2022 neem ik na 46,5 jaar onderwijs, afscheid van mijn laatste
schoolklas en van de Muldershof. Daarna ga ik samen met mijn man genieten van mijn pensioen. Alle ouders en
collega’s bedank ik voor de heerlijke tijd die ik heb gehad op de Muldershof. Het werk met de kinderen met al
hun verschillende karakters zal ik enorm gaan missen. Op jonge leeftijd zijn kinderen nog puur en echt. Daar heb
ik veel dierbare herinneringen aan over gehouden.
De afgelopen twee jaar hebben we allemaal veel last gehad van de maatregelen rondom Covid 19.
Daardoor hebben we tot drie keer toe de school moeten sluiten. Dit vond ik heel lastig. Gelukkig lijkt de laatste
variant van het virus ons minder ziek te maken en mogen de kinderen en hopelijk ook snel de ouders weer

gewoon naar school. Het voelt voor mij onnatuurlijk om via schermen te moeten werken. Toch zal dit in de
toekomst ook vaak een goede oplossing zijn.
Bedankt allemaal voor alle mooie momenten. Ik wens jullie het allerbeste.
Groetjes,
Juffr. Mieke

Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het basisonderwijs. Er wordt een week lang les
gegeven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. In 2022 is op onze school de Week van de Lentekriebels van
14 tot en met 18 maart. Het is een leuke manier om schoolbreed aandacht te geven aan relaties en seksualiteit.
Relationele en seksuele vorming: juist op basisschool
Ook jonge kinderen hebben vragen over relaties en seksualiteit. Kinderen maken vanaf
de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen. De
lessen relationele en seksuele vorming sluiten aan op deze ontwikkeling. De school
ondersteunt kinderen hierbij door het geven van juiste informatie en het leren van
vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het
normaal om hierover te praten. Ze worden zich bewust van hun eigen én andermans
gevoelens en leren dat ze hun mening, wensen en grenzen mogen aangeven.
Relationele en seksuele vorming helpt kinderen zich te ontwikkelen tot mensen die respect hebben voor zichzelf
en voor anderen. Dankzij deze lessen:
 durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit
 ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema
 worden ze weerbaarder en spreken ze elkaar aan op ongewenst gedrag
 leren ze respectvol met elkaar om te gaan
 kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit
Thema 2022: je lijf is van jou
Dit jaar is het thema van de Week van de Lentekriebels: je lijf is van jou. Het gaat hierbij om het bespreekbaar
maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het vragen en geven van
toestemming.

Even voorstellen
Hallo ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 1/2B op Muldershof,
Vorige week heb ik voor het eerst stage gelopen in de groep van Marieke. Dit doe ik vanaf nu elke dinsdag. Twee
keer ben ik ook een hele week in de klas. De stage loopt door tot 21 juni. Ik heb er zin in :)

Mijn naam is Lies, ik ben 19 jaar en ben een tweedejaars pabo-student op Hogeschool de Kempel. Waarom ik
(na de havo) ben begonnen aan de lerarenopleiding? Het leek me leuk om kinderen te begeleiden en ze
verschillende dingen te leren. De creatieve kant van het vak spreekt me ook erg aan!
Buiten school ben ik graag bezig met dansen (klassiek ballet), tekenen/schilderen en wat gezelligs doen met
vrienden/familie. Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust!
Lies

Groepen
Groep 1-2
Na een periode van winter en thema feest, gaan we het afsluiten met een week carnavalvieren en lekker
genieten van de carnavalsvakantie. Afgelopen week hebben we al heel wat leuke creaties gezien, waarin de
kinderen zich lekker uit hebben kunnen dossen.
Gelukkig gaat het met de corona weer een beetje terug naar normaal en hebben we de oudergesprekken weer
gewoon op school kunnen houden.
We laten de winter achter ons en na de vakantie starten we al snel met het thema 'de boerderij'.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe en veel plezier als je carnaval gaat vieren. Het kan weer een
beetje......ALAAF!!!!!

Groep 3
Taal-Lezen
Na de carnavalsvakantie werken we nog ruim een week aan kern 7 van VLL. Van deze kern hebt u per mail al
eerder informatie en de woorden van Veilig en Vlot ontvangen. In kern 1 t/m 6 stond het technisch lezen vooral
centraal. Begrijpend lezen zal in groep 3 de komende tijd steeds vaker aan bod komen. Regelmatig boekjes lezen
kan de kinderen helpen om teksten beter te begrijpen en bevordert bovendien vaak het leesplezier. Het is fijn

als de kinderen thuis ook blijven oefenen met de woorden van Veilig en Vlot. Dat mogen ook de woorden van
vorige kernen zijn. Dubbelklanken zijn voor veel kinderen vaak nog heel lastig om te lezen en te schrijven.
Rekenen
We werken aan blok 7 van rekenen, daarbij staan de volgende doelen centraal :
• getalbeelden t/m 10 met behulp van geld, dobbelstenen, eierdozen enz.
• verkenning van het rekenrek
• getalbeelden t/m 20 op rekenrek
• getalbeelden van dubbelen t/m dubbel 10 op het rekenrek
• meten met natuurlijke oppervlaktematen
• munten van 1, 2, 5 en 10 cent en de onderlinge relatie
• munten t/m 20 cent samenvoegen tot een bedrag in centen
Schrijven
Alle letters zijn aan bod geweest. De kinderen leren nu aan elkaar schrijven door de juiste verbindingen van de
letters te maken. De verbindingen maken we met bergjes, en bruggetjes.
Brainport
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan het thema Feest en Cultuur. Dit kunt u nog eens terugzien in de
speciale Muldershofkrant.
Spreekbeurten
Inmiddels zijn alle kinderen aan de beurt geweest voor een spreekbeurt. Er zijn allerlei leuke en interessante
onderwerpen voorbij gekomen. Knap dat alle kinderen zo jong al voor de hele groep kunnen vertellen over een
onderwerp dat ze zelf mochten kiezen.
Rapport
Het eerste rapport van de kinderen is vorige week mee naar huis gegaan. Eind juni krijgen de kinderen nog een
rapport.
Carnaval
Carnaval kunnen we deze keer weer samen met alle onderbouwgroepen vieren. In alle groepen gaan de
kinderen in hun mooiste carnavalskleren een activiteit doen. Tussendoor is er wat drinken en wat lekkers. Om
12.00 uur begint de vakantie. De afgelopen dagen konden de kinderen op verschillende manieren al in de
stemming komen. Wat zagen ze er weer leuk uit.
We wensen alle kinderen en ouders hele gezellige carnalvalsdagen en een fijne vakantie.

Groep 4
Rekenen
De kinderen zijn druk bezig met het aanleren van de keersommen. Fijn als de kinderen dit thuis ook actief
oefenen. Op internet zijn er allerlei leuke en leerzame spelletjes te vinden. Dit is ook via Gynzy mogelijk, via de
tafeltoetser kunnen de kinderen kijken of ze een tafel beheersen. Wanneer ze drie sterren hebben behaald bij
de tafeltoetser, kunnen ze dit aan ons laten weten zodat ze een sticker op hun tafelkaart kunnen plakken.
Na de carnavalsvakantie starten we met blok 8, hierin staan de volgende onderwerpen centraal:
 De kinderen leren aftrekken t/m 100 op de lege getallenlijn met rijgen, waarbij de tweede term niet
groter is dan 29. Bij het rijgen worden standaard eerst de tienvouden afgetrokken en dan de eenheden;
 De kinderen maken kennis met de commutatieve eigenschap bij vermenigvuldigen: de
verwisseleigenschap. Voorbeeld: 4x6 en 6x4 is hetzelfde;
 De tafels van 2,3,4,5 en 10 worden verder geoefend;
 De leerlingen gaan wegen. Dit gebeurt met handen, balans, brievenweger (in grammen),
personenweegschaal (in kilogrammen). Ze leren het begrip kilogram en vergelijken verschillende
gewichten.

Taal en spelling

Op dit moment zijn we bezig met thema 5: dierenmanieren.
De themawoorden van taal zijn terug te vinden op onze website. Ga naar www.demuldershof.nl – onze groepen
– groep 4 – themawoorden woordenschat groep 4.
Tijdens dit thema leren de kinderen bij taal het volgende:
 Ze kunnen zinsdelen aan een zin toevoegen;
 Korte instructies geven;
 Zinnen inkorten;
 Wat is beleefd taalgebruik en wat is onbeleefd;
 Ze leren wat een woordkast is;
Bij spelling komen de volgende spellingscategorieën aan bod:
 Woorden met au of ou
 Woorden met ei of ij
 Woorden met eeuw of ieuw
 Woorden met uw

Groep 5
Rekenen:
Bij rekenen zijn we aangekomen bij blok 8. Waarin we gaan werken aan de volgende onderdelen:
Het optellen en aftrekken t/m 1000 wordt in dit blok geoefend met verschillende hoofdrekenstrategieën
waaronder splitsen.
Bij tafelsommen wordt schattend gerekend met sommen als 5 x €0,58, door 58 af te ronden naar 60.
Bij het delen leren leerlingen van gegeven getallen bepalen door welke getallen ze deelbaar zijn.
Er wordt verder geoefend met het automatiseren van deeltafels.
De leerlingen leren om plattegronden te lezen.
De leerlingen gaan wegen in kg en g.
Taal:
We zijn gestart met thema 6. De themawoorden zijn terug te vinden op de website onder groep 5. Kijk de
themawoorden geregeld even door. Verder komen er in dit blok de volgende doelen naar voren:
Het werkwoord, de ik-vorm
Een verhaal navertellen met pictogrammen
Onderwerp en werkwoord horen bij elkaar
Stoffelijk bijvoeglijk naamwoorden
Een haiku schrijven
Letterlijk en figuurlijk
Achtervoegsels
Een e-mail beantwoorden
Samenwerken
Gedicht bespreken
Blokstage meneer Jordy
Meneer Jordy studeert dit schooljaar in groep 5 af. Een onderdeel van het afstuderen is een blokstage van 4
weken. Deze blokstage start 14 maart. In deze 4 weken is meneer Jordy dagelijks in de groep te vinden. Meneer
Stan en juffrouw Kim nemen afstand van de groep, maar helpen daar waar nodig. Mochten er in deze weken
bijzonderheden zijn, neem dan contact op met meneer Jordy. Zijn e-mail adres is: jordy.biemans@eenbes.nl.
Uiteraard zijn ook meneer Stan en juffrouw Kim gewoon te bereiken op de bekende e-mailadressen. Wij wensen
meneer Jordy veel succes en plezier toe tijdens zijn blokstage.
Museum:
Op maandag 28 maart gaat groep 5 samen met groep 6 naar het Prehistorisch dorp.
Het vervoer is al geregeld. Het is fijn als deze ouders om 08.45 uur klaar staan op de parkeerplaats van school,
zodat wij om 09.00 uur kunnen vertrekken. Voor de veiligheid vragen wij deze ouders tijdens de rit gebruik te
maken van een mondkapje.
Omdat wij tijdens het fruiteten in het museum zijn, is het handig als uw zoon/dochter iets meeneemt wat

makkelijk te eten is. Gelieve geen eten mee te geven dat nog geschild moet worden of erg gaat
plakken/kruimelen. Bij voorbaat dank.
Vakantie!
Na een drukke periode mogen we vanaf vrijdagmiddag gaan genieten van een welverdiende vakantie. Er is flink
gewerkt in groep 5. De CITO toetsen zijn achter de rug en ook de Brainportperiode is afgesloten. We zijn trots op
de kinderen van groep 5!
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en een gezellige Carnaval toe!
Ondanks dat het vakantie is, is het nooit verkeerd om even te lezen of de tafeltjes aan bod te laten komen. Tot
maandag 7 maart!

Groep 6
De afgelopen 7 weken hebben we hard gewerkt aan Brainport, met het thema "feest vieren '.
Verschillende onderwerpen zijn de revue gepasseerd: PPT maken, informatie opzoeken via Google, recepten
herschrijven (gewichten en prijzen), posters/moodboards maken en aan het einde hebben de leerlingen zelf Tshirts ontworpen en daarna ook gemaakt. De resultaten zijn geweldig. Ze kunnen zo worden toegevoegd aan de
nieuwe collectie van bekende merken.
Met rekenen hebben we blok 7 afgesloten. Aan bod kwamen de breuken, inhoudsmaten, cijferen (eraf en erbij)
en we hebben kennis gemaakt met verschillende vormen, zoals kegels, kubus, balk, piramide en de koker.
Bij taal zijn we begonnen aan thema 5. Het gaat met name over de persoonsvorm en het onderwerp. Nu zijn we
aan het leren hoe we het gezegde kunnen vinden in een zin.
Bij spelling zijn we ook begonnen aan thema 5. Hierin staan de woorden met "ei " , "ij " , "au "en "ou " centraal.
Vandaag hebben we de toets van Natuur & Techniek gemaakt. De andere toetsen staan ook al ingepland. Ze zijn
te vinden op de site.
En dan nu lekker genieten van de carnavalsvakantie. En laten we hopen dat het een beetje mooi weer wordt.

Groep 7
Nu alle Cito’s weer zijn afgenomen, de rapporten mee naar huis zijn gegaan en alle rapport- en
adviesgesprekken zijn geweest, kunnen we ons gaan opmaken voor een welverdiende vakantie. De kinderen
hebben hard gewerkt! Sommigen vieren carnaval, anderen gaan er een weekje lekker op uit. Geniet en probeer
gezond te blijven!
Na de vakantie gaan we weer starten met de kindgesprekken.
Week 12 is de Week van de lentekriebels, waarin
aandacht wordt gegeven aan relaties en
seksualiteit.
De Week van de Lentekriebels heeft elk jaar een ander thema. Dit
jaar is het thema: je lijf is van jou. Het gaat hierbij om het
bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Daarnaast gaat het over het vragen en geven van toestemming.
Na de vakantie gaan we starten met de lessen EHBO. Het is de bedoeling dat hiervoor ook
huiswerk wordt gemaakt. De lessen theorie en praktijk zullen op 8 woensdagen worden gegeven,
waarna op 25 mei een examen volgt.

Maar nu eerst even lekker genieten van de
vakantie! We zien elkaar weer op maandag
7 maart.

Lynn en Lieke B

Groep 8
Route 8 normeringsonderzoek
Afgelopen week hebben we deelgenomen aan het normeringsonderzoek van Route 8. Het is een ideale manier
om kennis te maken met digitaal testen en de vraagstelling van A-VISION. Belangrijk om te weten is dat het
normeringsonderzoek niet adaptief is, omdat het gaat om het normeren van nieuwe vragen waarvan de
moeilijkheidsgraad nog niet bekend is. Het onderzoek nam ongeveer 1,5 à 2 uur in beslag en is prima verlopen.
De echte Route 8 toets zal op woensdag 11 mei afgenomen worden.

NXPlorers Junior project
Op aarde wonen we samen met bijna acht miljard mensen. In het jaar 2050 zijn we zelfs met tien miljard! Al die
mensen hebben schoon water, duurzame energie en slimme producten nodig. Voor deze uitdagingen hebben
we slimme oplossingen nodig! En die gaan de leerlingen uit groep 8 bedenken tijdens NXplorers Junior.
NXplorers Junior vraagt alle leerlingen uit groep 8 om hun creatieve oplossingen voor een betere planeet. De
lessen zitten vol met wereld-reddende innovaties, inspirerende ideeën en we leren hoe we een eigen
windmolen maken. We kijken dus eerst hoe we in Nederland omgaan met de planeet. Vervolgens kijken we naar
het Midden-Oosten en bedenken we het beste idee. Uit alle inzendingen selecteert een jury de 15 beste ideeën.
Aan het einde van de deelnameperiode worden de winnaars bekend gemaakt. Verzint onze klas het slimste
idee?

Afbeelding: het maken van een windmolen tijdens stap 3 (Create) in groep 8
Boekenfeest!
In kleine groepjes lezen leerlingen een boek en bekijken de verfilming. Elk groepje maakt een boekverslag en
bereidt een presentatie voor. Hierin houden de leerlingen een pleidooi waarom juist het door hen gelezen boek
de moeite waar is om met de gehele klas te bekijken.
Telling van de stembriefjes wijst uit aan welke film de Oscar wordt uitgereikt. Aansluitend wordt deze film in de
laatste week voor de vakantie vertoond.
Deze activiteit heeft niet alleen met het kiezen van het leukste of mooiste boek te maken. De leerlingen moeten
elkaar overtuigen en eenstemmig besluiten welke titel voor de Oscar in aanmerking komt. Dat vraagt om
argumenten en het uiten van eigen meningen.

Winnaars Oscaruitreiking project ‘Bekijk ’t maar’ met het boek Sjakie en de chocoladefabriek.

Verkeersexamen
Kinderen uit groep 8 beantwoorden tijdens het examen 25 vragen, vanuit hun rol als fietser, voetganger en
passagier. Er wordt getest of ze de verkeerskennis voldoende beheersen, goed inzicht hebben in
verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. De school gaat het examen

digitaal afnemen op donderdag 31 maart. Op examen.vvn.nl kan je kind oefenexamens maken, een ouder-kind
quiz doen en testen hoe het staat met zijn of haar kennis over de -begrippen, -regels en verkeersborden.

Juf Irene
De komende periode hebben we een stagiaire in groep 8. Ze stelt zich graag aan u voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Irene de Beer. Ik ben 18 jaar oud, afkomstig uit Aarle-Rixtel en eerstejaars PABO-student aan
Hogeschool de Kempel in Helmond. Afgelopen half jaar heb ik stagegelopen in groep ½ B. Het komende half jaar
ben ik wederom elke dinsdag op de Muldershof aanwezig in groep 8. Ik heb er ontzettend veel zin in en ga er
samen met de kinderen een leuke en leerzame tijd van maken. Tot gauw!
Groetjes van ‘juf’ Irene

Nieuws van de bso

Bij de tieners vermaken we ons goed, ook hebben we er ander speelgoed dan thuis.
Kijk bv dit leuke swinxs spel.. We kunnen verschillende spelletjes spelen, bv Tikkertje, verstoppertje of Ren
spelletjes met leuke parcoursen.. Je krijgt een bandje om de arm en dan geeft de swinxs aan wie er aan de
beurt is of hoe hard je hebt gelopen! Erg leuk!
We zijn veel buiten, na een hele dag school kunnen we bij de tieners fijn verstoppertje spelen, voetballen in de
panakooi , 10 tellen in de rimboe en nog veel meer..
Zin om een keer te komen kijken? Je bent altijd welkom..
Groetjes de tieners, Christel, Trijntje en Erna

Nieuws van buiten
Roefeldag Beek en Donk gaat door!! Zit jij in groep 3 t/m 8 en wil je een kijkje nemen in de keuken van Beek en
Donkse bedrijven / verenigingen / instanties? Geef je dan met een groepje van max 4 kinderen op
via www.roefeldaglaarbeek.nl/beek-en-donk.
We hopen jullie te zien op zaterdag 11 juni 2022!

