27 januari 2021

Belangrijke data
1 februari:

2 februari:
4 februari:
7 februari:
17 februari:
21 februari:
24 februari:
25 februari:
28 februari t/m 4 maart:

Spelletjesmiddag groep 1-2
Vergadering MR
Vergadering OR
Einde poëzieweek
Einde voorleesdagen
Inplannen rapportgesprekken
1e Rapport
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Carnavalsviering. School uit om 12.00 uur!!!
Voorjaarsvakantie

Jarigen
Maand februari
01-02
01-02
01-02
01-02
02-02
04-02
05-02
06-02
07-02
10-02
10-02

Isabeau groep 4
Ivo groep 7
Daan
toekomstig
Tijn
toekomstig
Lieke groep 4
Fleur groep 5
Dana groep 8
Ella groep 8
Fedde groep 7
Nick groep 6
Ben groep 8

11-02
12-02
15-02
18-02
19-02
23-02
23-02
23-02
24-02
26-02
28-02

Eric groep 5
Gwen groep 3
Imke groep 4
Joy
toekomstig
Renske groep 1/2b
Maaike groep 4
Avin groep 1/2b
Sebas groep 1/2a
Koen groep 7
Rens groep 3
Job
toekomstig

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Afscheid juf Mieke
Via deze weg willen wij u laten weten dat juf Mieke (groep 3) omstreeks 15 maart 2022 met pensioen zal gaan.
Zij heeft 46,5 jaar met veel plezier onderwijs gegeven aan de kinderen van Beek en Donk. Samen met haar man
gaat ze van deze nieuwe periode genieten. Wij gaan haar zeker missen maar wensen haar natuurlijk veel plezier,
gezondheid en alle goeds.

Nationale voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen 2022: van woensdag 26 januari tot en met zaterdag 5 februari.
Van lezen kunnen wij op school geen genoeg krijgen. Elk kind is gebaat bij het horen van mooie verhalen. Niet
alleen voor de eigen (taal)ontwikkeling, maar ook voor de gezellige momenten en de herinneringen die worden
gemaakt tijdens het voorlezen.
Het doel van de Nationale Voorleesdagen is om voorlezen aan kinderen te stimuleren. Dit heeft verschillende
voordelen, waaronder het positieve effect op de woordenschat, spelling en tekstbegrip.
De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds 2004 en is een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door
Stichting CPNB. Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat het prentenboek van het jaar centraal.
Prentenboek van het jaar 2022
Tussen de titels uit de Prentenboeken Top 10, waarvan we er onlangs verschillende hebben aangeschaft op
school, zit één boek dat zich Prentenboek van het Jaar mag noemen. In 2022 is dat Maar eerst ving ik een
monster van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer.
Op de website van onze school, onder het kopje ‘nieuws’ is de hele lijst van de prentenboeken top 10 te vinden.
Ook staan er veel interessante leestips vermeld.
(https://www.demuldershof.nl/nieuws/actueel/bericht:nationale-voorleesdagen-26-tm-4-februari2022.htm)

Groepen
Groep 1-2
Bij de kleuters is het thema winter inmiddels in volle gang. Bij gebrek aan echte sneeuw, hebben we zelf maar
voor sneeuw gezorgd (bij de werkjes). Zo maken kinderen er toch een winterfeest van. Feest is tevens het
Brainport thema wat door deze periode heen verweven wordt en rustig aan steeds zichtbaarder wordt richting
Carnaval.

Groep 3
Taal-Lezen
Per mail heeft u informatie ontvangen van kern 6. Ook heeft u de woorden van Veilig en Vlot per mail
ontvangen. Daarmee kunnen de kinderen thuis oefenen. Het blijft belangrijk om zoveel mogelijk te oefenen
met deze stof. U kunt de voorgaande boekjes van Veilig en Vlot ook nog eens extra herhalen zodat alle geleerde
letters en woorden goed in het geheugen van uw kind blijven zitten. Lezen blijft belangrijk. Uiteindelijk helpt u
uw kind ermee. Bij de bibliotheek kunt u boekjes lenen mocht u meer willen lezen met uw kind. Voor kinderen is
het lidmaatschap bij de bibliotheek gratis. Als er thuis regelmatig wordt gelezen is dat bevorderlijk voor de
leesprestaties.
Rekenen
We zijn net begonnen met blok 6, hierin werken we aan de volgende doelen:
verder- en terugtellen tot en met 100
tellen in sprongen van 5 en 10
optellen en aftrekken rondom 10
rekenen met geld briefjes van 10 en 5 euro en losse euro's
splitsen van getallen tussen 10 en 20 in tienvoud en eenheden.
klokkijken, hele en halve uren, kwartieren
lengten vergelijken
Spreekbeurten
De eerste spreekbeurten hebben we al gehad. Allerlei onderwerpen zijn voorbij gekomen. De kinderen mogen
vertellen over iets dat ze zelf interessant vinden.
Dat kan een huisdier zijn maar ook planeten of dino's. Op deze manier leren deze jonge kinderen al een beetje
hoe het is om voor een groep te staan en iets te vertellen .
Het is maar voor maximaal 5 minuten, maar het gaat al heel goed.
Wij zijn trots !
Cito en rapport
We zijn begonnen met het afnemen van de cito's. Vorige week hebben we geoefend in de klas met een
kennismakingsboekje voor de cito's. De kinderen weten dan een beetje hoe we te werk gaan.
Op 17 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.

Groep 4
Rekenen
De meeste kinderen zijn gestart met het oefenen van de tafels. Op internet zijn er tal van spelletjes te vinden
waarmee de kinderen de tafels kunnen oefenen. 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.
Met de rekenmethode zijn we in blok 6, hierin staan de volgende onderwerpen centraal:
 De tafels van 2, 3 en 4 worden geconstrueerd met de strategieën halveren, verdubbelen, één keer meer
en één keer minder;
 Bij het rekenen t/m 100 gaan de leerlingen optellen zonder en met tienvoudoverschrijding op de lege
getallenlijn;
 Het meten van de inhoud van dozen en flessen gebeurt met blokken, pakken en mokken;



Bij het rekenen met geld worden nu ook de briefjes van 5, 10, 20 en 50 gebruikt. Leerlingen leren gepast
betalen met briefjes en muntjes.

Taal en spelling
Na de kerstvakantie zijn we gestart met thema 4. Het onderwerp van dit thema is kalender.
De themawoorden van taal zijn terug te vinden op onze website onder het kopje ‘groep 4’. Tijdens de thema
leren de kinderen het volgende:
 Wat is een zin;
 Wat zijn pictogrammen;
 De klankgroepen van een woord;
 Een zin maken door vragen te stellen over het werkwoord;
 Woorden onthouden door er een tekening van te maken.
Bij spelling komen de volgende spellingscategorieën aan bod:
 Woorden met –aai, -ooi, -oei;
 Woorden met d aan het eind die klinkt als een t;
 Woorden met be-, ge- en ver-.
Brainport
Na de kerstvakantie zijn we gestart met een brainportperiode, deze loopt tot de carnavals vakantie. Het thema
is feest en cultuur. We hebben verschillende Nederlandse feesten bekeken, maar ook feesten en gewoontes uit
andere culturen zijn de revue gepasseerd. De kinderen hebben al mooie werkjes gemaakt, passend bij Chinees
nieuwjaar: 蘭皮恩.
Ook hebben ze een hand versierd met henna.

Groep 5
Cito:
De kinderen hebben hard en fijn gewerkt aan de cito’s de afgelopen week. De resultaten hiervan nemen we
mee in de oudergesprekken in februari.

Brianport:
Het thema van onze Brainport periode is feest en cultuur. In onze klas zijn de feesten: Halloween, oud en nieuw,
Pasen, carnaval en het traditionele kinderfeest gekozen. De kinderen zoeken op een Chromecast naar
informatie en produceren een PowerPoint. De PowerPoint gaan ze uiteindelijk aan de klas presenteren.
Spreekbeurten:
Enkele kinderen hebben hun spreekbeurt in de klas al gedaan, andere zijn druk aan het voorbereiden. Goed om
te horen en te zien dat iedereen er druk mee bezig is. Het resultaat is dan ook prachtig. De spreekbeurten die
we tot op heden gehoord hebben zijn waardevol en interessant. Kom met zo min mogelijk woorden op papier
naar de klas en vertel lekker uit jezelf. Je weet vaak meer dan je denkt.
Rekenen:
We zijn al een aantal weken aan het werk in blok zes.
Dit blok staat in het teken van:
 Rekenen t/m 1000
 Berekenen van grote tafels door te splitsen (sommen als 7x58=406)
 De formele notatie van delen met en zonder rest
 Meten en inhoud
Blijf thuis iedere dag aandacht besteden aan de tafels. Hang een tafel kaart aan de binnenkant van de deur op
het toilet. We merken dat kinderen er lang over doen voordat ze het antwoord weten op een tafeltje. Dit is echt
de basis en maakt het rekenen eenvoudiger als dit geautomatiseerd is.
Technisch lezen:
Het uittesten van verschillende nieuwe technisch leesmethodes was erg leuk. In overleg met de kinderen
hebben we de verschillende methodes cijfers gegeven en gekeken naar de plus en minpunten. Er zal in overleg
met de school een uiteindelijke keuze gemaakt worden. Leuk om samen met groep vijf verschillende methodes
te proberen en hun mening hierover te horen.
Zaakvakken
Houd goed in de gaten wanneer de toetsen voor de zaakvakken zijn. Natuur en techniek is de volgende toets en
is op dinsdag 1 februari. Het volledige schema kunt u vinden op de site. De kinderen hebben een week minder
onderwijs gehad betreft ieder zaakvak. Oefen de samenvattingen dus extra goed.
Spelling
We zijn bij thema 4 van spelling.
Hierin komen onder andere de volgende regels aan bod:
 Woorden met eind-d
 Open lettergrepen aan het eind en in het midden
 Jager en bakker woorden
Taal:
Thema 4 van taal is bijna ten einde. Oefen met de kinderen de themawoorden nog een keertje. Dit helpt ze
enorm met het maken van de toets komende vrijdag. Na het weekend starten we met thema 5 genaamd in de
ruimte. Hierin behandelen we:
 De nieuwe themawoorden
 Woorden met au en ou
 Woorden met cht



Verkleinwoorden

Groep 6
Na de kerstvakantie zijn we begonnen met een nieuwe periode voor Brainport. Het thema is "Feest vieren". Na
een brainstormsessie en het invullen van een Cirkel zijn de leerlingen in groepjes gedeeld. Ze zijn daarna
begonnen met het maken van een PowerPoint over de verschillende feesten in Nederland. Inmiddels zijn de
eerste werkstukken gepresenteerd aan de groep. Een week later was de opdracht om over de grens te gaan
kijken, naar de feesten in het buitenland en ook daar een PowerPoint van te maken. De komende weken staat
muziek, behorende bij de feesten nog op het programma en gaan we feestkleding ontwerpen. Op zoek naar de
modeontwerper van de toekomst?

Bij rekenen hebben we hard gewerkt aan de breuken en de kommagetallen. In het volgende hoofdstuk gaan we
cijferend rekenen met eraf sommen. Bij taal gaat het vooral over het gebruik van hoofdletters,
meervoudsvormen en het plaatsen van komma's.

Groep 7
Na de kerstvakantie, heeft iedereen weer nieuwe plaatsen heeft gekregen. In de tweede week van 2022 is groep
7 gestart met de Cito’s van M7.
Op dinsdag 1 februari zal de DMT-toets voor alle kinderen en voor een aantal kinderen de AVI-toets worden
afgenomen.

Brainportperiode Feest en cultuur
In de periode tussen de kerst- en de carnavalsvakantie heeft groep 7 in
het kader van Brainport als hoofdonderwerp het land Rusland. Samen
onderzoeken en ontwerpen we allerlei aspecten van dit grote land.

Eind januari/begin februari is de Poëzieweek. En dus gaan we iedere dag weer minimaal één
gedicht lezen en bespreken. Gedichten zijn vaak veel leuker dan veel kinderen denken. Maar
vooral ook rijker aan taal en dus goed voor het vergroten van de woordenschat.
Tijdens de rekenlessen zijn we gestart met het maken van staartdelingen. Voor veel kinderen
is dat heel erg wennen, zeker als de tafeltjes nog niet voldoende zijn geautomatiseerd. Maar….
oefening baart kunst!
Op 17 februari gaan de rapporten mee naar huis en zullen de week daarna de rapport/adviesgesprekken volgen.
En dan gaan we ons langzaam voorbereiden op

Groep 8

Aanmelden VO
In week 8 zijn de adviesgesprekken in groep 8. Na de carnavalsvakantie mogen de leerlingen zich
aanmelden op het Voortgezet Onderwijs.

Voor meer actuele informatie kunt u de website van desbetreffende school raadplegen.

Marietje Kessels
Inmiddels is de eerste les onder leiding van Rob Ruijs en Ellie Magnée-Aksel geweest. De jongens en meisjes
zullen in verschillende groepen 12 lessen volgen op de maandagochtend. Voor Pasen is de laatste (examen)les.
Het project biedt extra ondersteuning voor meer kwetsbare kinderen en voor hen die zich overschreeuwen. De
een leert zijn rug wat meer te rechten en de ander komt meer terug op de grond. Kinderen leren voor zichzelf
op te komen zonder anderen daarbij te kwetsen. De trainingen bereiden ook voor op de omgang met anderen
op de middelbare school. ‘Daar moet je zelfstandig keuzes gaan maken en worden de groepjes weer opnieuw
ingedeeld, waar sluit jij je bij aan?’.
Bewegen en gezondheid
De komende weken komt meneer Guus (bekend als gymleraar) enkele
lessen geven over bewegen en gezondheid. Het doel van deze
lessencyclus is om kinderen bewust te maken van hun eigen leefstijl en ze
kennis te geven over een gezonde manier van leven.

Brainport onderwijs
In groep 8 zijn we op dit moment bezig met het Midden-Oosten. We
hebben kennis gemaakt met de cultuur in de lessen wereldoriëntatie.
Tijdens muziek hebben we Turkse popmuziek beluisterd en gemaakt. Bij het
vak nieuwsbegrip hebben we een tekst gelezen over Egypte. Ook hebben
we bij tekenen kennis gemaakt met het verhaal achter 1001 nachten en de
bijbehorende sprookjes die wij kennen. De kinderen hebben een creatieve
opdracht in het doe-punt gemaakt die aansloot bij sprookjes uit het Midden
– Oosten.

Nieuws van de bso

Hoi Allemaal,
De kindjes van peuterspeelzaal Hummelbeek zijn weer fijn gestart na de kerstvakantie.
We hebben een paar nieuwe kindjes mogen verwelkomen en dat vinden wij natuurlijk erg leuk!
Bij de peuterspeelzaal werken wij gedurende het jaar altijd met thema´s. Dit zijn allerlei verschillende
onderwerpen waar we dan de activiteiten omheen plannen.
Aanstaande week starten wij met de activiteiten rondom de Nationale voorleesdagen. Wij gaan allerlei leuke
activiteiten doen rondom het boek; vos gaat een stukje rijden.
Vos gaat een stukje rijden en er springen onderweg allerlei dieren op z’n staart zonder dat vos het merkt. We
hebben zelf ook zo’n mooie vos geknutseld en kunnen het verhaal dan met de kinderen naspelen! Verder gaan
we nog een mooie vos knutselen, voorleesbingo doen en slingertikkertje!
In onze thema’s besteden wij ook altijd aandacht aan buiten spelen, wij hebben een erg grote tuin waarin de
kinderen zich prima kunnen vermaken. We proberen dan ook elke dag even naar buiten te gaan.
Vorige week hebben we bijvoorbeeld gekeken hoe we wolkjes uit onze monden konden toveren, aangezien het
zo koud was konden we zelf wolkjes maken! Maar er wordt buiten ook gesport met de sportcoaches van
Laarbeek actief, verstoppertje gedaan of lekker gefietst op al onze fietsjes!
Er is dus heel veel leuks te doen op peuterspeelzaal Hummelbeek! Wij zijn elke dag open van 8.30 tot 12.30 voor
kinderen tussen de 2 en 4 jaar! Dus mocht u interesse hebben, dan belt u altijd welkom om een keertje bij ons
te komen kijken.
Graag wel even van te voren een afspraak maken via; 088-0088517

Nieuws van buiten
Inloopspreekuur logopedie
Praktijk voor Logopedie B.T.C. van der Heijden en Logopedie Laarbeek houden sinds dit schooljaar gezamenlijk
een gratis inloopspreekuur op basisschool de Muldershof. Het inloopspreekuur is bedoeld voor iedereen die
vragen heeft op het gebied van spraak, taal, auditieve vaardigheden, dyslexie of andere leerproblemen. Twijfelt
u aan de taalontwikkeling van uw kind? Vraagt u zich af of uw kind voldoende verstaanbaar is? Of heeft u
andere vragen? Kom dan gerust langs voor advies.
Data inloopspreekuur
Het inloopspreekuur vindt plaats op de volgende data:
Vrijdag 5 november 2021 08.15-08.45u
Donderdag 17 februari 2022 08.15-08.45u
Vrijdag 3 juni 2022 08.15-08.45u
Locatie: kantoor intern begeleidster, te bereiken via hoofdingang grote speelplaats. Denkt u aan de 1,5 meter en
’n mondmasker?

Heeft u vragen en kunt u niet wachten tot het inloopspreekuur? Of kunt u niet komen op de dag van het
inloopspreekuur? In dat geval kunt u geheel vrijblijvend contact met een
van ons opnemen.

Logopedie Laarbeek - Lieshout
Kyona van den Hurk
06-22332996
info@logopedielaarbeek.nl
www.logopedielaarbeek.nl

Praktijk voor Logopedie B.T.C. van der
Heijden - Aarle-Rixtel
Bibi van der Heijden
0492-381524
logopediepraktijkaarlerixtel@msn.com
www.logopediepraktijkbvdheijdenaarlerixtel.nl

Logopedie Beek en Donk
Bibi – Kyona - Maxime
0492-469026
www.logopediebeekendonk.nl

