17 december 2020

Belangrijke data
16 dec. t/m 17 jan:
4 jan.:
5 januari:
20 januari:
28 januari:
29 januari:

School dicht ivm lockdown
Start thuisonderwijs
MR vergadering
OR vergadering
Start voorleesdagen groep 1-2
Nationale gedichtendag/start poëzieweek
Einde voorleesdagen groep 1-2

Jarigen
Maand januari
1-1
3-1
4-1
4-1
8-1
11-1
13-1
17-1

Anas groep 4
Jurre
Gijs groep 1/2a
Tim groep 1/2b
Ilke groep 4
Tijs groep 7
Jens groep 8
Lars groep 6

toekomstig

21-1
24-1
26-1
26-1
27-1
27-1
27-1

Lieke groep 3
Bas groep 1/2a
Kasey groep 1/2a
Tim groep 7
Imke groep 5
Tijn groep 5
Liz

toekomstig

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
En dat was alweer 2020
2020 was een bijzonder jaar. Corona heeft veel betekend voor ons onderwijs, onze leerlingen en hun gezinnen,
onze medewerkers, onze omgeving.
Een druk en zeer bijzonder jaar! 2020 het jaar van de beperkte mogelijkheden. Corona, scholen dicht,
noodopvang, halve dagen les en het thuisonderwijs. Geen ouders in de school, regelmatig updates over de
nieuwe maatregelen uit het coronacrisisteam. Muziek prominent aanwezig in onze school met de hulp van

muziekvakleerkracht Rian, mooie gymlessen van gymvakleerkracht Stan, enthousiaste start van Aspirant
Brainport School.
Het was, kortom, een memorabel jaar en nu sluiten we de deuren alweer voor het onderwijs. Op 18 januari gaat
dan dit schooljaar weer verder.
2021 gaat beter worden !
Wij wensen u een goed uiteinde en een gelukkig, leerzaam en bovenal gezond nieuw jaar. Samen zorgen we
ervoor dat we elkaar snel weer op normale wijze kunnen treffen.
Iedereen hartelijk dank voor de ondersteuning, betrokkenheid en vrolijkheid.
Maar eerst gaan we allemaal genieten van de kerstvakantie en de jaarwisseling!
Fijne Kerstdagen en een gezond en geweldig nieuwjaar.
Namens alle medewerkers van De Muldershof,
Dries Klösters
Trotse directeur van onze mooie Muldershof.

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 meneer Dries, of
een aanmeldingsformulier op komen halen.

Ouderportaal Parnassys
Ouders die nog geen inloggegevens hebben ontvangen of de inloggegevens kwijt zijn kunnen dit doorgeven bij
de administratie. Zij ontvangen dan zo snel mogelijk een nieuwe inlogcode. esther.wijnhoven@eenbes.nl
Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders/verzorgers inloggen om gegevens van hun kinderen te
bekijken. Het gaat hier om door school geselecteerde gegevens, zoals nieuwsberichten, toetsresultaten en
groepsgegevens.

Lezen

Lezen in de kerstvakantie

Ook in de kerstvakantie is het belangrijk en goed om door te blijven lezen. Daarom hebben we een aantal tips
om lezen, ook in de vakantie, leuker te maken.
Tip 1 - Lees wat je leuk vindt.
Het is belangrijk dat lezen tijdens de vakantie leuk is. Dus laat uw kind boeken of teksten kiezen die hij of zij leuk

vindt. Kijk niet zozeer naar het leesniveau, maar laat uw kind boeken kiezen die hem of haar aanspreken en
aansluiten bij de interesses.
Tip 2 - Goed voorbeeld.
Door tijdens de vakantie zelf ook regelmatig te lezen, laat u zien dat lezen leuk is. Door zelf het goede voorbeeld
te geven, zal uw kind ook sneller gaan lezen. Daarnaast kunt u ook samen lezen met uw zoon of dochter. Lees
voor uit een boek en/of lees om de beurt een zin of alinea.
Tip 3 - Combineer met leuke activiteiten.
Ook tijdens de kerstvakantie staan er vast allerlei leuke activiteiten op de planning. Uw kind kan tijdens deze
activiteiten lezen. Uw kind kan lezen in een vakantie-doeboek of de handleiding van een gezelschapsspel
voorlezen. Gaat u een recept maken, laat uw kind dan meehelpen en het recept voorlezen.
Tip 4 - Maak een lekker leeshoekje.
In de kerstvakantie, kunt u in uw huis misschien wel een lekker leeshoekje maken. Een plek
waar je lekker kunt zitten/liggen, met fijne kussens en een dekentje en natuurlijk dat
stapeltje boeken in de buurt. Het kan handig zijn om dit hoekje niet in de buurt van de tv te
maken, maar juist aan de andere kant van de woonkamer. Bij een raam met mooi uitzicht,
in een slaapkamer, op zolder (wij weten natuurlijk niet hoe uw huis eruitziet…). Een beetje
een rustige plek met niet te veel afleiding waar je je helemaal op je gemak voelt. Als je daar
heen gaat weet je: nu ga ik even lekker lezen!
Tip 5 – Stimuleer het lezen m.b.v. een kerstleesbingo.
De kerstleesbingo is een leesbingo die je speelt rond kerst. Elke keer kiezen de kinderen uit,
op welke manier ze hun boek lezen. Natuurlijk zijn deze activiteiten helemaal aangepast
aan de decembermaand. Onder het genot van vuurwerk, een oliebol of juist met de
kerstmuts op, lees je de meest geweldige verhalen!
Voor de kinderen kan deze kerstleesbingo een echte uitdaging zijn! Ik kan u als tip geven dat een kleine
verrassing bij het behalen van de bingo kinderen erg enthousiast kan maken! In sommige winkels kun je vaak
leuke kleine verrassingen vinden waarmee je de kinderen heel blij kunt maken. Een kinderhand is gauw gevuld!

Waarom deze kerstleesbingokaart zo handig is:
Er staan 8 leesactiviteiten op, dit is qua aantal geschikt voor een vakantie van twee weken. De kinderen houden
zo ook voldoende tijd over om te genieten van andere activiteiten. Deze activiteiten zouden in elk gezin
haalbaar moeten kunnen zijn. Er is afwisseling tussen ‘grappige’ leesmomenten en ‘geniet’momenten. Elke
kerstbal wordt gekleurd en aan het eind heeft uw kind een gezellige kerstboom om op te hangen. Het past
helemaal bij deze tijd van het jaar.

We hopen dat deze tips om meer te lezen u een beetje op weg
helpen deze kerstvakantie!

Groepen
Groep 1-2
De laatste weken van het jaar…
Sinterklaas was nog maar net vertrokken naar Spanje en we begonnen al met het thema Kerst. De kinderen
hebben zelf de boom in de klas opgezet en versierd met mooie kersthangers gemaakt van ijslollystokjes. In de
bouwhoek werd een heuse kerstboom gemaakt zo groot als zijzelf en in het rekenwinkeltje verkochten ze
kerstspulletjes met zelfgemaakt papiergeld.
Vooral het speelzoldertje was erg in trek omdat we een hele nieuwe inrichting hebben aangeschaft met o.a. een
speelkeuken, een wasmachine en een strijkplank met strijkbout.
We hadden graag nog even doorgespeeld maar toen kwam helaas de lockdown…gelukkig konden we nog
gezellig afsluiten met een kerstontbijtje, goed verzorgd door jullie ouders !
De tas van de kinderen hebben we gevuld met een kerstcadeautje, de kersthanger, de kerstkaart en een
knutselset voor kerst. We wensen jullie een fijne kerstvakantie en hopelijk zien we elkaar weer snel in het
nieuwe jaar !

Groep 3
Taal-Lezen
Per mail hebt u informatie ontvangen van kern 6. Ook hebt u de woorden van Veilig en Vlot per mail ontvangen.
Daarmee kunnen de kinderen thuis oefenen. Omdat de scholen zeker tot maandag 18 januari gesloten blijven, is
het extra belangrijk om hier dagelijks mee te oefenen. 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.
De kinderen krijgen alle materialen van taal/lezen mee naar huis.
U ontvangt binnenkort via mail en/of teams een rooster met opdrachten zodat uw kind na de kerstvakantie
thuis aan de slag kan.
Lezen in de kerstvakantie
Blijf vooral ook boekjes lezen in de kerstvakantie! Juist in de vakantie kan uw kind leeskilometers maken.
Uiteindelijk helpt u uw kind ermee.
Alle kinderen van groep 3 krijgen 2 leesboekjes mee naar huis om thuis te oefenen. Nu de bibliotheek gesloten is
kunt u daar boekjes bestellen. Voor kinderen is het lidmaatschap bij de bibliotheek gratis. Als er thuis regelmatig
wordt gelezen verloopt de overgang naar het lezen als we weer naar school kunnen hopelijk wat gemakkelijker.
Op zoek naar leuke taal- leesspelletjes voor de kerstvakantie? Kijk opwww.zwijsen.nl/thuisoefenen
In de loop van de week van 11 januari a.s. starten we met kern 7 van Veilig Leren Lezen.
Van deze kern ontvangt u te zijner tijd de woorden van Veilig en Vlot en de ouderbrief.
Rekenen
Momenteel werken we in blok 6 aan de volgende doelen:
• tellen van hoeveelheden met behulp van tienen vijfstructuur
• Volgorde van de getallen t/m 100 op de kaartjesgetallenlijn met accent op ligging van vijfvouden (3) • splitsen
van getallen tussen 10 en 20 in tienvoud en eenheden
• lengten vergelijken door het aftekenen van de lengte van leerlingen op stroken

• lengteverhouding in context Madurodam
• klokkijken: hele en halve uren en kwartieren (2) 3 4 3 4 3 4
In de loop van de week van 11 januari a.s. starten we met blok 7 van rekenen, waarbij de volgende doelen
centraal staan:
• 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
De kinderen krijgen de boeken en werkboekjes van rekenen mee naar huis om daar na de vakantie thuis mee
aan de slag te gaan. Via Gynzy kunnen de kinderen de rekenlessen online maken.
Spijkerbroek vermist
Enige tijd geleden is er in groep 3 een spijkerbroek verwisseld na de gymles in het kleedlokaal van de meisjes.
Ook groep 4 maakt gebruik van dit kleedlokaal.
Mocht u deze broek thuis nog tegen komen laat het ons dan even weten s.v.p.
Wij kunnen er dan voor zorgen dat de broek weer op de juiste plaats terecht komt.
Spreekbeurten
Voor de kinderen die in de week van 11 en 18 januari a.s. aan de beurt zijn voor de spreekbeurt wordt een
nieuwe datum geprikt zodra de scholen weer open gaan. U krijgt daarvan t.z.t. een bericht.
Kerstviering
Op school hebben we vandaag toch nog een beetje kunnen proeven van de kerstsfeer. We hebben samen
kunnen genieten van het kerstontbijt. Het was heel gezellig.
Voor alle ouders en kinderen zal Kerst thuis dit jaar ook anders zijn dan andere jaren. Ondanks alle beperkingen
wensen we u met de kinderen hele warme en gezellige feestdagen en een gelukkig en vooral gezond nieuw jaar.
Geniet van de vakantie en maak er samen het best mogelijke van.

Groep 4
Het is bijna vakantie! Wat vliegt de tijd….
We wensen jullie allemaal hele fijne dagen en geniet van de vakantie!
Het is fijn als de kinderen in de vakantie veel blijven lezen. De kinderen
krijgen hiervoor een leesbingo mee naar huis. We zijn benieuwd wie het
lukt om de kaart vol te krijgen.
Ook is het goed om de tafels te blijven oefenen.
De kinderen kunnen een tafeldiploma verdienen wanneer ze de tafels 1
t/m 10 goed beheersen. Er zijn verschillende leuke websites om thuis ook te oefenen. Typ op Google maar eens
in: tafels oefenen en er verschijnen een heleboel leuke websites. Op Gynzykids kunnen ze dan als ze denken dat
ze een tafel goed weten een soort tafeltestje doen. Ga naar Gynzykids, log in, klik op oefenen, klik op
tafeltoetser. Lukt het om 3 sterren te halen, dan mogen ze bij die tafel een sticker plakken op hun tafeldiploma.
Als deze kaart vol is t/m 10 krijgen ze het tafeldiploma mee naar huis.

Groep 5
Rekenen
We zijn gestart met een nieuw blok. Hierbij werken we aan de volgende doelen:
• Het optellen en aftrekken t/m 1000 wordt geoefend met behulp van rijgen op de getallenlijn. Opgaven
als 430 + 190 of 130 – 60.
• Het vermenigvuldigen met behulp van splitsen wordt uitgebouwd naar grotere getallen. Opgaven als 7 x
58.
• Het delen met en zonder rest. Opgaven als 43 : 5.

• Werken met inhoud van dozen en flessen en de inhoudsmaten liter, deciliter en centiliter.
Het zou fijn zijn als er thuis nog steeds wordt geoefend met tafels. Deze zijn van groot belang bij het maken van
de deelsommen (met rest).
Taal
Ook bij taal zijn we gestart met een nieuw blok. Het is fijn als de woorden van blok 4 worden geoefend. Deze
vindt u terug op de website.
Lezen
We zijn gestart met het racelezen. Vóór iedere les estafettelezen proberen we in ons racelezen-boekje zoveel
mogelijk woordjes te lezen in een minuut tijd. De volgende twee dagen proberen we dit record te verbeteren
om steeds een beetje sneller te worden in het lezen van woordrijtjes.
Dinsdag krijgen alle kinderen een leesbingo in de vorm van een kerstboom met kerstballen mee naar huis. Elke
keer mag uw kind een kerstbal kiezen waarin staat op welke manier hij/zij het boek mag lezen. Natuurlijk zijn
deze activiteiten helemaal aangepast aan de decembermaand. Op deze manier willen we het lezen blijven
stimuleren.
Spreekbeurten
Na de lockdown gaan we van start met de spreekbeurten. Op de website vindt u de data, onderwerpen en het
stappenplan terug. Mocht de spreekbeurt vallen in de week dat we nog niet naar school gaan dan maken we
een nieuwe afspraak. We wensen iedereen veel succes met de voorbereidingen!
Kerstkaarten
Afgelopen weken hebben we met z’n allen kerstkaarten gemaakt. Iedereen heeft een mooie ster of kerstboom
gevouwen van theezakjes. Iedereen heeft een mooie bestemming gevonden. Dinsdag zijn we met z’n allen
richting de brievenbus gelopen en hebben we de kaarten gepost. Hopelijk worden de kerstkaarten in goede
orde ontvangen!
Fijne vakantie!
Het was even wennen in groep 5, meer vakken, grotere opdrachten, een sneller werktempo. Maar inmiddels zijn
we gewend en kunnen we samen heel erg fijn werken. We zijn trots op de kanjers van groep 5!
Wij hopen dat iedereen ondanks deze gekke periode toch kan genieten van een welverdiende vakantie. Wij
wensen jullie fijne feestdagen en de beste wensen voor 2021!
Na de vakantie gaan we van start met het onderwijs op afstand. De mail met hierin het rooster en alle
belangrijke informatie ontvangen jullie voor 4 januari.

Groep 6
Beste ouders,
Namens alle leerlingen wens ik jullie allemaal hele fijne feestdagen voor zover dat mogelijk is.
Dit jaar zullen deze dagen heel anders verlopen dan voorgaande jaren.
We gaan nu genieten van een welverdiende vakantie. Lekker uitwaaien en heerlijk buitenspelen.
Hoe het na de vakantie gaat worden is tijdens het schrijven van dit stukje nog niet bekend.
In de vakantie kunnen de leerlingen oefenen met Gynzy Kids. De onderdelen rekenen en spelling gaan volgens
de methode zoals we die in de klas gebruiken. Onder De Werelden staan ook nog allerlei opdrachten van
rekenen, taal en spelling.
Verder is het oefenen van de tafeltjes altijd goed. Hoe sneller je ze weet, hoe makkelijker het is.
En lezen blijft ook heel belangrijk.

Groep 7

Op vrijdag 4 december hadden we samen een fijne Sinterklaasviering. Iedereen had geweldig goed zijn/haar
best gedaan! Er waren ontzettend mooie surprises en gedichten gemaakt.

Op donderdag 10 december mochten de kinderen van groep 7 het publiek vormen tijdens het examen van
groep 8 voor het Marietje Kesselsproject. Op deze manier hebben ze al een klein voorproefje gekregen voor
volgend jaar.
Na de Sinterklaasviering werd de school weer gauw omgetoverd in kerstsferen. We hebben gezellig samen
kerstkaarten gemaakt, lichtjes geknutseld en creatieve kersttekeningen gemaakt. De kerstkaarten heeft uw kind
afgelopen donderdag al mee naar huis genomen. Hopelijk hebt u hiervoor al een goede bestemming
(gevonden).

We hopen in januari alle kinderen weer gezond en uitgerust op school te mogen verwelkomen. Fijne vakantie
en….blijf gezond!!!

Groep 8
Bright ideas challenge
Met groep 8 gaan we een bijdrage leveren aan een schoner, zuiniger en slimmer leven in 2050. De leerlingen
gaan nadenken over oplossingen voor drie uitdagingen: anders wonen, anders verplaatsen en anders
produceren. Kinderen werken in teams aan deze challenge. Het ontwerpend leren is een vorm van Brainport
Onderwijs.

Surprises
Wat hebben wij genoten van alle creatieve en bijzonder mooie surprises. Het was een gezellige ochtend met als
afsluiting een bezoekje van de Sint en zijn piet. Ook dit jaar zijn de kinderen lief geweest en hebben ze een

aantal leuke groepscadeaus ontvangen. De foto’s van deze leuke ochtend staan in het fotoboek van de
schoolapp.

