19 mei 2022

Belangrijke data
05 juli:
05 juli t/m 8 juli:
12 juli:
13 juli:
15 juli:
18 juli:
19 juli:
21 juli:
22 juli:
25juli t/m 2 sept.:

Mr Vergadering
OR Vergadering
Kampweek groep 8
Schoolreis groep 1t/m7
Studiedag
Spelletjesmiddag groep 1-2
2e Rapport
Klassenwissel 11.00-12.00 uur
Afscheidsavond groep 8
Groep 8 14.00 uur uit
Laatste schooldag 12.00 uur uit!
Zomervakantie!!!!!!

Jarigen
Maand juli
01-07
02-07
03-07
03-07
07-07
08-07
08-07
09-07
09-07
10-07
12-07
12-07
13-07
14-07

Waylon groep 7
Floor groep 6
Yara
toekomstig
Luuk
toekomstig
Sem
toekomstig
Ryan groep 4
Siem groep 1/2c
Lisa groep 8
Otis groep 5
Ise groep 7
Daan groep 4
Billie
toekomstig
Kyla groep 5
Christian
toekomstig

16-07
22-07
23-07
23-07
23-07
24-07
25-07
26-07
28-07
29-07
30-07
30-07
30-07

Linne groep 7
Nova groep 8
Mysha groep 1/2b
Hayden groep 1/2a
Sanne groep 5
Bram groep 1/2c
Noortje groep 5
Fem groep 5
Raf groep 1/2a
Milou groep 7
Vera groep 3
Bram groep 8
Teun groep 8

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.

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

Pleinwacht
Op de Muldershof werken we met het continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school hun lunch
gebruiken in het eigen klaslokaal. Daarna mogen de kinderen een half uurtje buiten spelen.
We zijn op zoek naar ouders die willen surveilleren tijdens het buitenspelen van 12.30 uur tot 13.00 uur.
Zou u ons hierbij willen helpen? (ook als u afgelopen jaar geholpen heeft graag opnieuw invullen)
De ouder/verzorger van…………………………………………………………………………………………..groep………………….

Is bereid om op: O Maandag, O Dinsdag, O Donderdag, O Vrijdag te helpen met surveilleren,
tijdens de:

O even weken, O oneven weken, O elke week, O 1x per maand,

O anders………………………………………………………………………………………………………………………………

Wilt u dit formulier mailen naar esther.wijnhoven@eenbes.nl
Graag voor 12 juli 2022.

Alvast hartelijk bedankt

Plastificeren boeken
Hulp gevraagd op 20 juli: plastificeren van boeken
We hebben veel nieuwe (methode)boeken besteld die we m.i.v. het nieuwe schooljaar gaan gebruiken.
Deze boeken willen we gaan voorzien van ’n laagje boeklon.
We zijn op zoek naar ouders die op woensdagochtend 20 juli vanaf 8.30 uur op school kunnen komen
plastificeren. Er zijn enkele ouders aanwezig die al vaker hebben geholpen met plastificeren, zij kunnen indien
nodig helpen om het plastificeren onder de knie te krijgen.
Mocht u in de gelegenheid zijn om ons te komen helpen? Heel fijn. Stuur gerust een bericht naar
marieke.snijders@eenbes.nl

(Voor)lezen tijdens de zomervakantie
Ook in de zomervakantie is het belangrijk om te blijven (voor)lezen. Door onderstaande tips en tools wordt
zomerlezen vanzelf leuk.
Maak gebruik van e-boeken
E-boeken neem je op vakantie makkelijk mee. Via de online bibliotheek kunnen kinderen ze lenen. Daarnaast
vind je er luisterboeken en prentenboeken. Luisterboeken zijn ideaal voor onderweg.
Het inzetten van e-boeken met een oplichtende tekst helpt zwakke lezers bij het zelfstandig lezen. Je vindt eboeken met oplichtende teksten bijvoorbeeld op Yoleo.nl. Met Yoleo verdienen leerlingen punten waarmee zij
hun eigen virtuele kamer kunnen inrichten. Als je lid bent van de bibliotheek, kun je gratis gebruikmaken van
Yoleo.
Ga op zoek naar de schat met Vakantielezen
Vakantielezen is een leesproject voor de zomervakantie. Kinderen gaan op schattenjacht in verschillende
landen. Door allerlei leesopdrachten uit te voeren kunnen zij alle schatten verzamelen. Lees meer
over Vakantielezen.
Lezen wordt een stuk leuker als je het samen kunt doen
Samenleesboeken zijn erg geschikt en ook toneellezen is een aanrader. Het is leuk als leerlingen deze verhalen
samen met hun gezin lezen. Toneelleesboeken leen je via de online bibliotheek of download de gratis
theaterleesteksten op de website van Leesletters.
Voorlezen blijft belangrijk
Van voorlezen leren kinderen veel, ook al kunnen ze zelf lezen. Belangrijk dus om voor te lezen, of samen te
lezen. Mocht dat niet lukken, dan zijn er ook bekende schrijvers die voorlezen. Paul van Loon leest op zijn
YouTube-kanaal voor uit het boek Allemaal onzin. Elke dag leest hij een nieuw hoofdstuk. Kinderen die het boek
zelf hebben, kunnen met hem meelezen en anders gewoon lekker luisteren.
Op YouTube vind je nog meer andere bekende schrijvers die voorlezen, bijvoorbeeld Jacques Vriens en Marlies
Slegers.

Groepen
Groep 1-2
Thema Wonen
Volgende week is de laatste week waarin we werken over het thema 'Wonen'.
We hebben tijdens dit thema gekeken naar de soorten huizen in onze buurt, we hebben gekeken naar ons eigen
huis (en huisnummer) en nagedacht over ons droomhuis.
Deze laatste weken staan in het teken van verhuizen. Heeft uw kind een verhuizing meegemaakt waarover hij/
zij kan vertellen in de klas? Mail dan gerust enkele foto's naar de leerkracht om het verhaal te ondersteunen.
Schoolreisje
Zoals al eerder bekend gemaakt is, gaan we op dinsdag 12 juli op schoolreis naar de Leonardus speeltuin in
Helmond. We verzamelen om 8.30 u in de eigen klas. Om 8.45 u vertrekt de bus vanaf de Molenweg richting
Helmond.
Om ongeveer 14.00 u zullen we op dezelfde plek aankomen. U mag uw kind dan meteen mee naar huis nemen.
Deze dag nemen de kinderen, zoals gewoonlijk, fruit, lunch en voldoende drinken mee. Wat lekkers mag hier
natuurlijk op deze dag ook bij.
Denkt u eraan om uw kind in te smeren 's ochtends voor vertrek of zonnebrandcrème mee te geven? In kleding
en schoenen die tegen een stootje kunnen spelen kinderen het fijnste.
Wassen materiaal
Vandaag hebben alle kinderen materiaal mee naar huis gekregen om schoon te maken.
Wat fijn dat iedereen op deze manier kan helpen om het jaar schoon af te sluiten.
Wilt u de materialen na het weekend weer mee naar school geven?
Alvast hartelijk bedankt!
Groepsindeling
Vorige week is bekend gemaakt welke leerkrachten er volgend schooljaar les gaan geven in welke groep.
Ook al krijgen de kleuters een nieuwe leerkracht, ze blijven in hun vertrouwde klaslokaal.

Groep 3
Taal-Lezen
De kinderen van groep 3 hebben afgelopen woensdag kern 10 afgerond. We beginnen nu aan de afrondende
fase van het schooljaar. Deze week staat kern 11 op het programma. We gaan
het hebben over de volgende doelen:
 Tweelettergrepige woorden die eindigen op –ig en –lijk;
 Drielettergrepige woorden die eindigen op –ing;
 Verkleinwoorden, zoals: leesboekje;
 Twee- en drielettergrepige woorden die beginnen met een
voorvoegsel, zoals: -be, -ver, -on of –ont.
Ondanks dat we het einde van het schooljaar naderen, is het van belang om in de zomervakantie goed te blijven
lezen. Oefenen, oefenen, oefenen is de sleutel tot succes!
Rekenen
Inmiddels zijn we halverwege blok 11 in groep 3. Over enkele weken zullen we starten
met het laatste blok. De doelen voor blok 12 zijn:
 De kinderen gaan leren turven en tellen t/m 20;
 De kinderen gaan leren optellen van meerdere getallen achter elkaar;
 De kinderen gaan leren om de getallen op de getallenlijn te plaatsen;
 De kinderen gaan leren verkort te leren tellen;
 De kinderen gaan leren patronen en mozaïeken herkennen.

Juffen- en meesterdag
Aanstaande woensdag (6 juli) vieren juffrouw Marjan en meneer Jordy hun verjaardag. Op deze dag gaan we er
samen een leuk feest van maken! Er staan verschillende activiteiten op het programma!
Samen gaan we er nog enkele mooie, leerzame schoolweken van maken! 

Groep 4
Nog drie weekjes en dan is het schooljaar alweer om. Het jaar is voorbij gevlogen. Een jaar waarin de kinderen
ontzettend hard hebben gewerkt en wij hebben genoten van deze leuke club.
Rekenen
Nog steeds zijn de kinderen druk bezig met het oefenen van de keersommen. Steeds meer kinderen hebben hun
tafeldiploma behaald, super fijn. Dit gaat ze verder helpen bij de rest van hun schoolcarrière. Belangrijk om de
tafeltjes thuis te blijven onderhouden.
Op dit moment zijn we bezig met de afronding van het laatste blok, blok 12, hierin staan de volgende
onderwerpen centraal:
 Bij het rekenen t/m 100 worden in dit blok voor het aftrekken twee variastrategie:en aangeboden.
 Één van die strategien is aftekken door aanvullen. Je springt van 29 naar 34 en kijkt hoe groot die sprong
is.








De andere strategie is: rekenen met teveel. Hierbij trek je een rond getal af en compenseer je het
teveel. Bijv. 63 – 29 --> 63 – 30 + 1

In dit blok nogmaals aandacht voor het memoriseren van alle tafels van vermenigvuldiging. De tafel van
7 krijgt nog eens extra aandacht.
De leerlingen oefenen het herkennen en voortzetten van patronen.

Taal en spelling
Op dit moment zijn we bezig met thema 12: winkel
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 zinnen bouwen;
 Woorden in alfabetisch volgorde zetten;
 Wat een eigennaam is;
 Verschillend soorten zelfstandige naamwoorden kennen.
Bij spelling komen de volgende spellingscategorieën aan bod:
 Woorden met open lettergreep aan het eind of in het midden, vb: jager, apen, beter.
 Woorden met gesloten lettergreep en dubbele medeklinker, vb: bakker, appel, bussen.
 Woorden met tweetekenklank in open lettergreep, vb: keuken, kleuter, schoenen.
Tot slot
Op dinsdag 19 juli willen wij onze juffendag vieren. Uiteraard gaat de klassenwissel om 11.00 uur gewoon door.
Tot slot willen wij u als ouders alvast bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen schooljaar, wij hebben
genoten van uw zoon/ dochter. Belangrijk voor de kinderen om de zomervakantie te blijven lezen en de tafels te
blijven oefenen, zo kunnen ze fijn starten in groep 5. Alvast een hele fijne zomervakantie.

Groep 5
Rekenen
We zijn gestart aan het laatste blok van het jaar. We leren tijdens de rekenlessen:
Sommen tot 1000 uitrekenen met een eigen kozen strategie.
We leren werken met verhoudingstabellen.
We leren de digitale tijd aflezen.
Keer sommen met ronde getallen uitrekenen.
Spelling en taal
De methode van spelling en taal zijn helemaal klaar. Tot het einde van het schooljaar gaan we de oefenstof
herhalen. Oefen thuis in de vakantie de regels van spelling op gynzy. Dit zal helpen goed voorbereid aan groep 6
te beginnen.
Lezen
Blijf thuis ook actief lezen in de vakantie. Het is belangrijk om dit iedere dag eventjes te blijven doen.
Bewegend-leren
We zijn de laatste tijd wat vaker buiten te vinden. Het bewegend leren zorgt voor extra stimulans in de
hersenen. De herhaalde stof blijft beter hangen, ze ontwikkelen zich motorisch gezien en wanneer ze terug in de
klas komen zijn ze energie kwijt. Het is heerlijk om met dit weer buiten aan de slag te gaan.
Juf/meester dag
Juf Kim en meester Stan hebben een ontzettende leuke juf/meester dag gehad. Lekker buiten in het zonnetje
activiteiten gedaan. Vervolgens de gymzaal in om daar een groot gevecht met Nerfguns te houden. Bedankt
allemaal voor de fijne dag en de leuke cadeaus. Jullie zijn toppers.
Excursie
Maandag 4 juli gaan we naar Automotive. Wij zullen de eerste klas zijn die mag beginnen met het slopen van
een auto. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Doe oude kleren aan. We vertrekken deze dag om 09:00uur en
zijn rond 12:00 weer terug.

Groep 6
In de laatste MulderMail stond vermeld dat we zouden beginnen met het project Mondrimaan. Inmiddels het
project afgesloten. In kleine groepjes hebben de leerlingen het boekje met allerlei opdrachten door gewerkt. U
moet hierbij denken aan opzoekvragen in de bibliotheek, antwoorden zoeken via internet en geheime codes
ontcijferen. Daarna moesten ze een raket ontwerpen om de professor te helpen. De creativiteit van de
leerlingen kwam naar boven; de mooiste ideeën kwamen bovendrijven.
Er was maar één voorwaarde, het werk van Mondriaan moest erin naar voren komen: Gelukt!!
Inmiddels zijn alle toetsen van de zaakvakken afgenomen. Het studeren thuis zit erop.
Gelukkig hebben de leerlingen voor deze laatste toetsen zich nog een keer extra ingezet.
TOP!
Op dinsdag 12 juli gaan we op schoolreis. De groepjes zijn geformeerd. Nu nog hopen dat het weer mee wil
werken. We hebben er zin in!
Voor alle vakken zijn we bezig met het afronden van het laatste hoofdstuk. Een beetje herhaling kan natuurlijk
nooit geen kwaad.
Vanaf volgende week mogen de leerlingen een leesboek van thuis meebrengen. Op maandag 11 juli is het de
bedoeling dat alle leerlingen een boek van thuis hebben meegebracht. De leesboeken van school moeten dan
zijn ingeleverd bij de schoolbibliotheek!

Groep 7

We deze laatste weken weer gas terug kunnen nemen? We nu tijd hebben voor meer ontspanning en leuke
activiteiten? En dat de kinderen dit ook wel hebben verdiend, omdat ze hard gewerkt hebben?
Dat alle kinderen in groep 7 schaken hebben geleerd? Dat het spelen van een potje
schaak een groot beroep doet op de ruimtelijke informatieverwerking? Dat je dit laatste
heel goed kunt gebruiken tijdens het sporten, plannen en vooruitdenken? Dat de
vaardigheden als logisch denken, problemen oplossen, en concentreren vooruit gaan als
kinderen meer schaken? Je met schaken niet vroeg genoeg kunt beginnen? Dat het
kinderbrein daarvan groeit?

Vóór 11 juli het de bedoeling is dat alle uitgeleende boeken weer worden ingeleverd in de
schoolbibliotheek? Het fijn zou zijn als uw kind voor de laatste 2 weken een boek van thuis mee
zou kunnen brengen? En ook in de eerste week na de zomervakantie? Dit, omdat de kinderen in
die week pas aan de nieuwe groep kunnen worden gekoppeld.
Woensdag 13 juli alle kinderen vrij zijn i.v.m. een studiedag van het team?
Op maandag 18 juli uw kind het tweede rapport mee naar huis brengt?
Dinsdag 19 juli de klassenwisseling van 11.00 – 12.00 uur is? De kinderen dan gaan kennismaken met de nieuwe
leerkracht?
Vrijdag 22 juli de laatste schooldag van dit jaar is? En dat daarna de zomervakantie start?
Ik tot slot alle ouders wil bedanken voor de fijne samenwerking? Het weer een ontzettend fijn schooljaar was?
Rust lekker uit, geniet van hopelijk lekker weer, doe leuke dingen en geniet van elkaar.

Groep 8
De allerlaatste weken van de basisschool zijn inmiddels in gegaan. In deze periode zijn we bezig met het project
Pop-up store. De leerlingen werken in groepjes samen. Ze hebben een echt plan gemaakt voor hun winkel en
zijn op dit moment bezig met het maken van de producten die zij gaan verkopen.

Volgende week is het zover en gaan we eindelijk op kamp! Zoals het er nu naar uitziet hebben we prachtig weer
op Texel.

Donderdag 21 juli a.s. vind de afscheidsavond plaats. De kinderen worden 18:30 verwacht bij de Cacaofabriek te
Helmond. Hier gaan we met zijn alle kijken naar de Eindfilm die ze hebben gemaakt. Aansluitend aan de film
sluiten we de basisschoolperiode af op school.

Nieuws van de ouderraad

Op vrijdag 17 juni zijn alle kinderen door de Ouderraad getrakteerd op een lekker ijsje.

Nieuws van de KC Beekrijk

.

