21 juli 2022

Belangrijke data
25 juli t/m 2 sep:
5 sep:
7 sep:
22 sep:
26 sep:

Zomervakantie
1e Schooldag
Luizencontrole
Startgesprekken
Startgesprekken

Jarigen
Maand augustus
01-08
05-08
06-08
07-08
11-08
12-08
13-08
13-08
14-08

Nick
Jesse groep 1/2c
Renske
Lexie
Tys groep 6
Jaxx groep 1/2c
Hannah groep 3
Anouk groep 4
Jurre groep 1/2a

toekomstig
toekomstig
toekomstig

15-08
16-08
18-08
19-08
19-08
23-08
23-08
29-08
31-08

Jelte
toekomstig
Brent groep 1/2a
Thijs groep 6
Amy groep 3
Aedan groep 1/2c
Felicia groep 4
Eline groep 1/2a
Sem groep 1/2a
Milan groep 4

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!
Algemeen
Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Een stap verwijderd van de vakantie, de zomervakantie! Het schooljaar is weer om, zoals vaak gezegd
weer voorbij gevlogen.
Wist u dat....




we het schooljaar zijn gestart met 9 groepen, waarvan 3 kleutergroepen.
we 3 mannelijke afstudeerders hadden. Niek, Bram en Jordy hebben alle drie inmiddels hun
papiertje op zak. Knap gedaan mannen.
we verder zijn gegaan met het brainportonderwijs. Een brainportweek en brainportperiode zijn
uitgeprobeerd.







we Muldershof heeft Talent weer hebben kunnen organiseren.
we als leerkrachten onze eigen vaardigheid van Engels verder hebben ontwikkeld.
ook de kindgesprekken weer de revue zijn gepasseerd.
we onderleiding van Sjoerd (het bewegend kind) zijn gestart met bewegend leren.
we het muziektraject met juffrouw Rian hebben afgerond.

Het schooljaar sluiten we af en we kijken vooruit richting het nieuwe schooljaar. Een schooljaar waarin
we ...







wederom starten met 9 groepen, waarvan 3 kleutergroepen. We dus nog steeds flink groeiende
zijn.
twee nieuwe collega's welkom heten. Meneer Jordy en Meneer Thijs komen ons team
versterken.
gaan starten met een nieuwe reken- en technisch lezen methode.
een vervolg gaan geven aan ons brainportonderwijs, kindgesprekken en bewegend leren.
juffrouw Carla het ouderschapsverlof van Thijs zal invullen op de maandagen.
weer een gymdocent hebben. Meneer Dwight zal onze gymlessen op de vrijdagen verzorgen
voor de groepen 3 t/m 8.

We willen alle ouders bedanken voor hun vertrouwen, ondersteuning en hulp afgelopen schooljaar.
Graag geven we hier volgend schooljaar een vervolg aan. Maar voor nu eerst gaan genieten van jullie
welverdiende vakantie.

Met vriendelijke groet,

Kim & Nicole
Team de Muldershof

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

Studiedagen
6 december 2022
2 februari 2023
10 maart 2023
24 mei 2023
3 juli 2023

Afscheid biebmoeders
Vandaag waren Ilse van Kreij (gedurende 23 jaar) en
Marie-Claire Kluijtmans (gedurende 14 jaar) voor het
laatst biebmoeder. Ze hebben vele jaren onze school
ondersteund. En heel veel uurtjes in de bieb gewerkt.
Wat zouden we toch moeten zonder al die erg
betrokken ouders? Ilse en Marie-Claire, namens het hele team en alle kinderen heel erg bedankt voor jullie
inzet!

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie.
Geniet ervan!!!!!!!

