31 maart 2022

Belangrijke data
13 april:
14 april:
15 april:
18 april:
19 april:
22 april:
25 april t/m 6 mei:

Paasviering en Muldershof maakt muziek
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij!
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij!
2e Paasdag
Mr Vergadering
OR Vergadering
Koningsspelen
Meivakantie

Jarigen
Maand april
02-04
03-04
04-04
06-04
13-04
14-04
15-04
15-04
19-04
20-04

June groep 5
Raf groep 8
Kate
toekomstig
Selencia groep 1/2c
Isra
toekomstig
Rijk groep 1/2c
Ties groep 3
Elai
toekomstig
Floris groep 6
Anna groep 3

20-04
20-04
21-04
24-04
24-04
26-04
26-04
27-04
27-04

Lynne groep 6
Loïs groep 1/2b
Noor
Finn groep 3
Evy
Robin groep 8
Mayson groep 3
Jolijn groep 6
Anne groep 6

toekomstig
toekomstig

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Halen en wegbrengen van de kinderen
We hebben de afgelopen periode gemerkt dat het veel rustiger is wanneer de kinderen 's ochtends zelf de
school binnenkomen. Graag willen we dit dus blijven doen om zo deze rust te waarborgen. Heeft u een korte
mededeling voor de leerkracht dan kunt u dit altijd even doorgeven. Heeft u een langere vraag dan deze graag
na schooltijd stellen of even een afspraak maken.

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

Paasviering en Muldershof maakt muziek
Op woensdag 13 april staat de paasviering op de kalender. Ook sluiten we deze dag het muziekprogramma af
door middel van de Muldershof maakt muziek. Dit doen we in de vorm van een liveshow.
De liveshows worden in drie groepen verdeeld, van 8.30 uur tot 9.00 uur groep 1/2a, 4 en 6, van 9.00 uur tot
9.30 uur groep 1/2b, 5 en 7, van 9.30 uur tot 10.00 uur groep 1/2c, 3 en 8. Per liveshow zullen een tweetal
leerlingen uit de bovenbouwgroepen gaan presenteren.
Per kind mag er 1 bezoeker (ouder, oma, ….) komen kijken. Deze gaat naar binnen door de deur in de aula en
naar buiten door de deur bij het kantoor van Suzanne.
Vervolgens komen de optredens van de aanwezige groepen. Iedere klas verzorgt een gezamenlijk optreden,
daarnaast zijn er per klas 4/ 5 (afhankelijk van de tijd) individuele of groepsoptredens.
Na de pauze besteedt elke groep in zijn of haar klas aandacht aan Pasen.

Groepen
Groep 1-2
Thema boerderij
We zijn volop bezig met het thema de boerderij.
Op maandag 11 april komt een varkensboerin in de kleutergroepen vertellen over varkens.
Op woensdag 20 april zijn we met de kleutergroepen te gast bij Kraakman (voorheen Stadegaard).
We zijn hiervoor op zoek naar twee ouders per klas om de kinderen te begeleiden. We willen te voet gaan, de
tijden zijn nog niet bekend. Deze hoort u later van ons.
Mocht u ons kunnen helpen, dan horen we dit graag via de mail.
Broodtrommels/ traktaties
We merken dat u heel goed voor uw kind wilt zorgen. We merken ook dat de broodtrommels voor sommige
kinderen te vol zijn. Houdt u hier rekening mee? De kinderen hebben een half uurtje om te eten.
Wanneer uw kind jarig is, is een kleine traktatie voldoende.

Groep 3
Taal-Lezen
Op dit moment zijn we nog aan het werk in kern 8.
Vanaf deze kern loopt het lezen en de spelling niet meer gelijk. Het lezen gaat aanzienlijk sneller. Kinderen leren
woorden lezen met een open lettergreep zoals lo-pen en sla-pen.
De correcte spelling hoort niet meer bij de lesstof van dit schooljaar.
Het lezen met de duo-boekjes gaat goed, fijn om te zien dat veel kinderen fanatiek aan het lezen zijn.
De informatie over wat er verder in deze kern geleerd wordt, heeft u in de ouderbrief van Kern 8 kunnen lezen.
Rekenen
We zijn alweer begonnen met blok 8. Hierin werken we aan de volgende doelen:
 Optellen 1 en 2 ( verder tellen met sprongen van 1 of 2 )
 Vijf-sommen getalbeeld
 10- vriendjes ( twee getallen die samen 10 zijn )
 Dubbelen ( 3+3= 6, 4+4=8 )
 Kinderen leren dat je sommige optelsommen kunt omkeren zodat ze makkelijker op te tellen zijn ( 1+5
wordt 5+1 )
 Klokkijken : hele en halve uren en kwartieren

Wisseling
Op dit moment is het een beetje anders voor de kinderen. Een meester voor de klas i.p.v. juffr. Mieke dat is wel
even wennen! Gelukkig kennen ze meester Stan wel van de gymlessen, dat scheelt.
In de week van 11 april is er weer een wisseling, dan neemt meester Jordy het over.
Vanaf dan is het tot de zomervakantie weer 'gewoon'.

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.
Op dit moment zijn we druk bezig met blok 9, hierin staan de volgende onderwerpen centraal:
 In dit blok is nogmaals aandacht voor het optellen en aftrekken t/m 100 op de lege getallenlijn met
rijgen of twee of drie sprongen (waarbij eerst de tienvouden bijgeteld worden en daarna de eenheden).
 Ze construeren de tafel van 9 door de tafel van 10 te gebruiken;
 Het oefenen van de tafels vanuit ankerpunten m.b.v. de geleerde strategieën wordt in dit blok
uitgebreid naar de tafels van 6, 8 en 9. Ankerpunten zijn 2 x, 5x en 10x;
 Er wordt gewerkt aan het memoriseren (meteen weten) van de tafels van 2, 3 en 4;



De leerlingen maken verschillende soorten mutsen van een cirkel. Ze voorspellen het effect van het
vergroten en verkleinen van de cirkelsector
 Het werken met klokken komt ook aan bod. Deze keer bepalen de leerlingen de tijdsduur tussen twee
tijdstippen met hele uren, halve uren en kwartieren.
Taal en spelling
Op dit moment zijn we bezig met thema 6: beeldtaal
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 aan een zin een wanneer-deel toevoegen;
 Dat bij een persoonsvorm een onderwerp hoort.;
 Zelfstandig naamwoorden in het meervoud zetten;
 Wat tegenstellingen zijn;
 Ze leren wat een woordtrap is;
Bij spelling komen de volgende spellingscategorieën aan bod:
 Woorden met ch of cht
 Verkleinwoorden met –je, -pje en -tje
 Woorden met eind –d of midden –d die klinkt als een t.

Groep 5
Rekenen
Vorige week hebben we blok 8 van rekenen afgerond. Ook zijn de leerlingen van groep 5 onderdeel geweest bij
het testen van een andere rekenmethode. Afgelopen dinsdag zijn we gestart met blok 9. De doelen voor
rekenen komende periode zijn:
We kunnen optellen en aftrekken langs een rond getal;
We kunnen vermenigvuldigen met de strategie ‘rekenen met teveel’;
Wij leren plattegronden lezen en maken zelf een plattegrond;
Wij kunnen wegen in kilogrammen en grammen.
Taal
Afgelopen week hebben de leerlingen thema 6 afgerond. Bij thema 7 komen er weer verschillende nieuwe
onderdelen aan bod. De doelen voor deze periode zijn:
Het gebruik van hoofdletters;
Het houden van een interview;
We leren wat een bijwoord is;
We leren de werkwoorden ‘hebben’ en ‘zijn’;
Het gebruik van achtervoegsels;
Het schrijven van een verslag;
Samenwerking.
Spelling:
Volgende week gaan we aan de slag met het afronden van thema 6. Afgelopen weken zijn we bijvoorbeeld bezig
geweest met woorden die eindigen op een -d. Ook blijven de jager- en bakker woorden aankomende periode
een belangrijk onderdeel. Het is nooit verkeerd om eens te oefenen in Gynzy Werelden. Oefening baart kunst!
De doelen voor thema 7 zijn:
We leren woorden schrijven met de lange en korte klank (jager-bakker);
We leren woorden met een tweetekenklank (bijv. eu – ui);
We leren woorden schrijven met -f en -v;
We leren woorden schrijven met -s en -z.
Muldershof maakt muziek!
Binnenkort (13 april) staat de paasviering op het programma. Afgelopen dagen zijn we al flink begonnen met het
oefenen van ons optreden. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in! Mooi om te zien hoe de leerlingen van
groep 5 bezig zijn om iets moois neer te zetten.

Voorstelling ‘Max en de minipiano’
Op dinsdag 12 april staat er voor groep 5 een voorstelling gepland. Deze
voorstelling begint om 13:30 uur en duurt ongeveer 45 minuten. ‘Max en de
minipiano’ wordt voorgedragen in Lieshout. Via deze weg zouden wij willen
vragen of er ouders in de gelegenheid zijn om te rijden. Kunt én wilt u rijden?
Geef u dan op bij meneer Jordy met het aantal plaatsen die u kunt vullen in de
auto (jordy.biemans@eenbes.nl). Alvast bedankt!

Groep 6
Afgelopen maandag hebben wij samen met groep 5 het preHistorisch dorp bezocht. Met hulp van een aantal
“bewoners” hebben we ontdekt hoe mensen in die tijd leefden. We hebben verschillende opdrachten
uitgevoerd die allemaal te maken hebben met de prehistorie. Zo moesten de kinderen leren hoe ze met pijl en
boog om moeten gaan. Hebben ze brood gebakken boven een kampvuur, en vuur gemaakt met vuurstenen.
Daarnaast zijn we ook naar binnen in de huizen van de bewoners geweest. ‘Dat was toch wel heel anders leven,
maar toen hoefden ze niet naar school’.
Al met al hebben we een leuk en leerzame dag gehad.

In de klas zijn we met rekenen flink aan het oefenen met de breuken. Dit is soms nog lastig maar met veel
oefenen komen we iedere dag een stap vooruit. Met geschiedenis zijn we gestart met de 1e en 2e Wereldoorlog.
Een heftige periode maar wel belangrijk om aandacht aan te besteden en het gesprek over te voeren.

Groep 7
EHBO
Onlangs zijn we gestart met de lessen EHBO. Het is de bedoeling dat de kinderen het leer- en het werkboek
iedere woensdag mee naar huis nemen. We proberen de opdrachten zoveel mogelijk in de klas te maken, maar
dit zal misschien i.v.m. de tijd niet altijd lukken. Ook kunnen de kinderen zich zo thuis ook al voorbereiden op
het examen dat op 25 mei zal worden afgenomen. Het tijdstip van de diploma-uitreiking staat nu gepland op
maandag 30 mei onder schooltijd.

Project leesbevordering
Op 11 april start groep 7 met het project ‘Weet je dat…..’
Van nature zijn kinderen nieuwsgierig. Ze willen van alles leren over de wereld om hen
heen. Ze lezen dan ook graag informatieve boeken vanuit hun interesses.
Doel van dit project is om de informatievaardigheden van de kinderen te versterken.
Bij spreekbeurten en werkstukken is het uitgangspunt meestal een onderwerp. De
leerling gaat vanuit het onderwerp op zoek naar informatie: boeken halen in de
bibliotheek, informatie zoeken op internet.
Bij deze aanpak doen we het andersom. Het uitgangspunt is het
informatieve boek. Het doel hiervan is het opwekken van
interesse. Het doornemen van het boek roept waarschijnlijk vragen op bij de leerling.
Het internet biedt wel antwoord op deze vragen. Omdat de leerling nu concrete vragen
heeft, kan hij ook heel gericht gaan zoeken.
Het project bestaat uit een groot aantal informatieve boeken. De leerlingen kiezen een
boek dat hen aanspreekt. Vervolgens werken de leerlingen in zes tot acht lessen toe naar
een schriftelijke presentatie.

Paasviering:
De paasviering staat op woensdag 13 april op de kalender.
In de ochtend willen we aandacht besteden aan het paasverhaal en iets knutselen rondom het thema
Pasen.Bovendien zal groep 7 een aantal optredens verzorgen. Er zal die dag geen EHBO zijn.

Kindgesprekken
Op dinsdag 19 april staan de kindgesprekken gepland. Die dag zal meneer Stan de groep overnemen.
Studie-tweedaagse
Op 14 en 15 april zijn de kinderen vrij. Zij hebben dus een lekker lang paasweekend!
Koningsspelen:
Op 22 april vinden de koningsspelen op onze school plaats. En daarna breekt dan al de
meivakantie aan!

Groep 8

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 vandaag op donderdag 31 maart afnemen. Na
afloop ontvangen de kinderen met een positief resultaat het theoretische verkeersdiploma.
Burgemeester
Tijdens de afgelopen Brainportperiode heeft groep 8 gewerkt aan een duurzamere wereld. Enkele
leerlingen van onze klas hebben een voorstel naar de gemeente verstuurd over afvalverwerking. Afgelopen
week kregen we via de post een verrassing. Op donderdag 21 april komt de Laarbeekse Burgemeester naar
onze school om samen met groep 8 te praten over de innovatie die zij hebben bedacht! Wordt vervolgd…
Route 8 Eindtoets
Op woensdag 11 mei zullen onze leerlingen gaan deelnemen aan de Route 8 eindtoets voor groep
8. Met de eindtoets kan uw kind laten zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op
het gebied van taal en rekenen. De leerkracht geeft het schooladvies vóór 1 maart aan uw kind. Dit
advies is leidend voor de plaatsing van uw kind in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de
middelbare school uw kind toelaat op basis van het schooladvies. De uitslag van de eindtoets is slechts een
tweede objectief gegeven. De eindtoets ROUTE 8 is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau
van uw kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies voor een schoolniveau en daarnaast wordt
weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt via internet afgenomen en de afname neemt
ongeveer één dagdeel in beslag. Uw kind krijgt een eigen inlogcode en uiteraard werkt uw kind in een beveiligde
omgeving.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de volgende website:
https://route8.nl/page/article/ROUTE+8/Voor+ouders

Nieuws van de ouderraad
Beste ouders/verzorgers,
Per ingang van het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar een penningmeester en secretaris voor de ouderraad
van De Muldershof.
De belangrijkste taken van de ouderraad zijn het contact bevorderen tussen ouders en school en het team
ondersteunen bij het organiseren van activiteiten.
De ouderraad bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal leden.
Het is een enthousiaste groep ouders die 7 keer per jaar op dinsdagavond vergadert.
Ook hebben we één keer per jaar een ledenvergadering waarop we het jaarverslag en het financieel verslag
behandelen.
We zijn op zoek naar een ouder/verzorger die de functie van penningmeester op zich wil nemen.
De penningmeester vormt samen met de voorzitter en secretaris het bestuur van de ouderraad en draagt o.a.
de zorg voor de financiën, de jaarlijkse begroting en het financieel jaarverslag.
In overleg kan de penningmeester deelnemen aan de activiteitenwerkgroepjes, maar dit is niet verplicht.
Ook zijn we op zoek naar een ouder/verzorger die de functie van secretaris op zich wil nemen.
De secretaris vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het bestuur van de ouderraad en draagt

o.a. de zorg voor het opstellen en versturen van de agenda van de vergaderingen, maakt notulen van de
vergaderingen en zorgt voor de afhandeling van de inkomende correspondentie.
In overleg kan de secretaris deelnemen aan de activiteitenwerkgroepjes, maar dit is niet verplicht.
Heb je interesse, wil je meer informatie of heb je vragen?
Stuur dan een e-mail naar ormuldershof@eenbes.nl of spreek een van de leden van de ouderraad aan.
De namen staan op de website van De Muldershof.

Nieuws van buiten

Ben jij tussen de 10 en 23 jaar en zou je op het gebied van vrije tijd, werk of thuissituatie hulp van
een mentor kunnen gebruiken? Dan is dit wat voor jou!
Binnen de LEVgroep hebben wij een project genaamd match mentor. Binnen dit project worden jongeren met
een bepaalde ondersteuningsvraag gekoppeld aan een mentor die hen daarbij gaat helpen. De
ondersteuningsvraag kan verschillen tussen bijvoorbeeld: moeite hebben met het werven van sociale
contacten, het niet lekker loopt thuis of problemen op school/werk. De mentor kan een jongere zijn, maar ook
een ouder iemand. De coördinator gaat in gesprek met de mentee en aan de hand van zijn/haar behoeftes
wordt er een koppelgesprek georganiseerd. Daarna besluiten de mentee en mentor of zij zich goed voelen bij
het gekozen koppel en of ze in dit koppel verder willen gaan. De richtlijn is dat je ongeveer een uur in de
week samenkomt om aan de ondersteuningsvraag te werken of om simpelweg leuke dingen te doen samen.
Vooral in de corona tijd zijn er veel jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en daar is dit
project voor gemaakt!
Meld je aan via: Matchmentor@levgroep.nl
Of neem een kijkje op de site: www.matchmentor.nl

Floortje van Oss
Lev groep.

