19 oktober 2021

Belangrijke data
1 november:
2 november:
3 november:
5 november:
8 november:
17 november:
25 november:

Deze week nationaal schoolontbijt
Vergadering MR
Jaarvergadering OR
Luizencontrole
Start week van de mediawijsheid
Studiedag Alle kinderen zijn deze dag vrij!!!!!
Opendag nieuwe ouders 8.30 uur – 12.00 uur
Muldermail

Jarigen
Maand november
02-11
06-11
06-11
07-11
07-11
08-11
09-11
11-11
13-11
13-11
14-11
15-11
15-11

Tim groep 8
Lune groep 1/2b
Fem
toekomstig
Lieke groep 8
Bo groep 4
Ilse groep 8
Xavi groep 7
Liz groep 7
Lana groep 1/2b
Sem
toekomstif
Evelien groep 7
Anne groep 5
Gyano groep 1/2c

17-11
19-11
21-11
22-11
23-11
23-11
23-11
24-11
24-11
26-11
28-11
28-11

Fatima
toekomstig
Dieneke groep 8
Lente groep 1/2b
Ties groep 6
Fenne groep 1/2c
Renske groep 6
Sylvia groep 8
Bridget groep 8
Jip groep 6
Nienke groep 8
Cas groep 6
Femke
toekomstig

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Herfstvakantie
De herfstvakantie start vrijdag 22 oktober om 14.30 uur. Dus op de normale tijd!

Kinderboekenweek

Tijdens de opening van de Kinderboekenweek met het thema 'Worden wat je wil', hebben we tegelijk het
tienjarig jubileum van onze schoolbibliotheek herdacht. Tien jaren waarin de kinderen in een goed uitgeruste
bibliotheek, die altijd up-to-date is, steeds weer een boek naar keuze hebben kunnen vinden.
We vinden het belangrijk dat de kinderen leesplezier kunnen ervaren. Want leesplezier zorgt voor leesmotivatie
en gemotiveerde kinderen willen beter worden in lezen. We hebben de boeken dan ook niet gerangschikt op
AVI-niveaus, maar op onderwerpen. Er staat voor elk wat wils!
Esther Göring van bibliotheek De Lage Beemden, heeft samen met ons deze bibliotheek opgericht: de eerste
schoolbibliotheek binnen het werkgebied van De Lage Beemden. Zij is speciaal gekomen om dit jubileum met
ons te herdenken. Als kers op de taart heeft ze nog voorgelezen uit het boek 'De dappere ridster'.

Tot slot mochten de kinderen dansen op het lied 'Worden wat je wil'. De opening van de KInderboekenweek
was nu een feit.

Verkeersweek
Op Voeten en Fietsen naar school
De verkeersweek is dit jaar van maandag 15 november t/m vrijdag 19 november. In deze week wordt iedere
ochtend in de klas besproken hoe de kinderen naar school zijn gekomen; te voet, op de fiets of met de auto. De
groep met de hoogste score “Voeten en Fietsen” wint de wisselbeker! Dus probeer zoveel mogelijk te voet of
met de fiets naar school te komen!
Op “Voeten en Fietsen” naar school is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland. Fietsen en lopen bevordert de
zelfstandige mobiliteit en dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Jonge kinderen kunnen lopend of
fietsend naar school worden gebracht. Door de dagelijkse routine leren zij gevaarlijke situaties te herkennen en
ermee om te gaan. Als zij ouder worden, leren zij geleidelijk aan zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als
meer kinderen fietsend of lopend naar school komen, vermindert het aantal auto’s bij de school, waardoor de
schoolomgeving veiliger wordt.
Licht-aan-actie
Opvallen in het verkeer is ontzettend belangrijk, dat vinden wij ook! Daarom is op vrijdag 12 november de
jaarlijkse licht-aan-actie. Hierbij wordt door mensen van Veilig Verkeer Nederland vooral de verlichting en
zichtbaarheid van de fietsen van de kinderen van groep 5 t/m 8 ge-controleerd. Natuurlijk is het ook van belang
dat de fiets verder in orde is.
Let op: Dit is de vrijdag vóór de verkeersweek!!

Controlepunten:
- Koplamp
- Achterlicht
- Rode reflector
- Reflectoren in spaken
- Twee reflectoren op beide trappers
Alleen als de fiets volledig in orde is, krijgen de kinderen een stoere beloning! Wij hopen dat die dag alle
kinderen van groep 5 t/m 8 met een goed werkende fiets naar school komen!

De verkeerswerkgroep

Groepen
Groep 1-2
Gymles
Vanuit Laarbeek Actief komen ze in de maand november iedere vrijdag gymles geven in alle drie de
kleutergroepen. Wij willen u vragen om uw kind op die dagen makkelijke kleren aan te doen.
Ouders gezocht!
We zijn op zoek naar creatieve ouders die het leuk vinden om per thema onze gang/themahoek in te richten.
Lijkt het u leuk om hierbij te helpen, laat het dan even weten aan de leerkracht van uw kind.
Thema herfst
Op dit moment werken wij in de klassen volop aan het thema herfst. De herfsttafels liggen vol met allerlei
herfstmaterialen. Onze maïsbak is een groot succes. Helaas zijn de kolven nu op en is de bak nog lang niet vol.
Dus heeft u nog maïskolven voor ons, deze zijn van harte welkom! Hoe meer, hoe beter.
Thema Sinterklaas
Na de herfstvakantie ronden we het thema herfst af. Dan duurt het niet lang meer voordat de Sint in het land is.
Vanaf dan werken wij in het thema Sinterklaas. Mocht u thuis nog materialen, versiering en/of verkleedkleding
hebben die u niet meer nodig heeft, dan zijn wij hier erg blij mee!
Zelfstandigheid bevorderen
Nu het kouder wordt buiten en de dikke jassen weer uit de kast komen, merken wij dat het voor sommige
kinderen lastig is om zelf hun jas dicht te maken. Wij vinden het belangrijk om de kinderen te stimuleren om dit
toch zelf te doen. Daarom willen we u vragen om dit thuis te oefenen met uw kind. Dit zorgt op school dan voor
een succeservaring.
Kinderboekenweek
Vorige week hebben wij de kinderboekenweek afgesloten. In die week hebben wij aandacht besteed aan het
thema beroepen. Verschillende (groot)ouders zijn komen vertellen over hun beroep. Dat was heel interessant
en leerzaam. Bedankt voor jullie verhaal.

Hieronder nog enkele foto’s.

Groep 3
Taal
Vorige week zijn we begonnen aan Kern 2. De informatie over wat er in die kern wordt behandeld heeft u
inmiddels al ontvangen. Het blijft belangrijk om met uw kind te blijven lezen. Het boekje van Veilig en vlot dat
meegestuurd is in de bijlage kunt u hier goed voor gebruiken.
In de week na de herfstvakantie willen we starten met Duo-lezen. Uw kind krijgt dan een boekje mee naar huis.
Het zou fijn zijn als u samen met uw kind dit boekje uitleest.
Als het uit is kan het op school weer omgeruild worden. Het is niet de bedoeling dat de boekjes elke dag geruild
worden.
De eerste boekjes zijn nog eenvoudig en kunnen meerdere malen gelezen worden. Het gaat over het oefenen,
herkennen en automatiseren van de letters.
Rekenen
Met rekenen hebben we blok 2 weer bijna afgesloten en is de toets al achter de rug.
In blok 3 komt het volgende aan bod:
- tellen en terugtellen tot 20

- volgorde van de getallen tot 20
- splitsen 7-9-10
- mozaïeken
- klokkijken hele en halve uren
- optellen en aftrekken in pijlentaal.

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek stond in het teken van 'worden wat ik wil'
Om hier extra aandacht aan te besteden hadden we ouders uitgenodigd om iets over hun beroep te vertellen. Er
zijn drie ouders geweest die op een leuke manier en in begrijpelijke taal hebben verteld in de klas. De kinderen
weten nu van alles over het werken in een ziekenhuis, aardrijkskundeles geven op een middelbare school en het
werken op een ingenieursbureau.
Namens alle kinderen van groep 3, dankjewel dat jullie dit wilden doen en fijn dat jullie er ook tijd voor hebben
kunnen nemen.

Alle kinderen hebben een mooie tekening gemaakt met daarop uitgebeeld wat ze later willen worden. In onze
klas zitten toekomstige vrachtwagenchauffeurs, juffen, politieagenten en soldaten. En
gelukkig ook iemand die bij Jan Linders achter de kassa wil zitten Dus mijn favoriete
winkel is voorlopig nog safe !

Kinderboekenweek 2021 Groep 3
Dit jaar werd de Kinderboekenweek geopend door onze nieuwe directeur: Suzanne.
Esther Goring, werkzaam bij de bibliotheek, heeft een mooi verhaal voorgelezen.

In de muziekles leerden we een lied van de bakker.

De vader van Anna Claassen vertelde over
het werk bij een
ingenieursbureau.
Het ontwerpen en
bouwen van
grote gebouwen,
havens, vliegvelden
De papa van Anna en Julie vertelde
over de wereld
De mama van Rens vertelde over het hart.

Dit wil ik later worden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dansen op het podium is best spannend.

Voorstelling
De voorstelling afgelopen maandag is goed verlopen de kinderen hebben ervan genoten. Fijn dat ze een keer
kunnen meemaken om in een echt theater te zitten.
Dankjewel aan de lieve ouders die mee konden rijden.

Studiedag
Maandag 8 november is het studiedag. De kinderen zijn dan de hele dag vrij.

Groep 4

Rekenen
We zijn bij rekenen alweer aangekomen bij blok 3. In dit blok leren de kinderen aftrekken over het tienvoud.
Bijvoorbeeld 12-7=… Daarnaast is er aandacht voor het oriënteren in het getallengebied t/m 100: onder andere
de volgorde van getallen t/m 100. De kinderen leren zich inleven in wat je vanuit een ander standpunt ziet. Tot
slot wordt de kennis van klokkijken uitgebreid met 5 en 10 voor en over het hele uur.
Taal en spelling
Het thema van taal en spelling is vakantie. Bij taal komen er verschillende woorden aanbod die horen bij het
thema vakantie. Bij taal leren de kinderen het volgende: herkennen van het werkwoord in de zin, herkennen en
gebruiken lidwoord, bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord, ze leren de functie van een punt en ze herkennen
verkleinwoorden.
Bij spelling leren de kinderen woorden die beginnen met v of f zoals: vlag en fluit. Ook leren ze woorden
schrijven met sch of schr zoals: schat en schrift.

Groep 5
Kinderboekenweek
We hebben de afgelopen week fijn gewerkt aan de kinderboekenweek.
Meneer Jordy heeft de nieuwe boeken geïntroduceerd en enkele stukje hieruit gelezen. Wij zijn enthousiast
geworden over de boeken ‘Geheim agent oma Max’ en ‘Scoren! De sterkste verhalen over de grootste
Nederlandse sporters’.

We hebben de afgelopen week bezoek gehad van twee papa’s. De papa van Saar heeft ons vertelt over zijn baan
op het kantoor. We zijn er achter gekomen wat iedereen op het kantoor doet. Het is verbazingwekkend om te
horen wat daar allemaal geproduceerd en ontworpen wordt. De papa van Sofie heeft vertelt over zijn baan bij
de (vrijwillige) brandweer. Frank had zijn pak meegenomen en Fleur mocht dit pak zelfs een keertje aantrekken.
Het waren twee heel verschillende beroepen, maar beide erg interessant.

Verder hebben we deze week gewerkt in ons werkboekje over de Kinderboekenweek, we hebben geknutseld
over ons favoriete beroep, gedanst op het liedje van de Kinderboekenweek, een tekening gemaakt over een
verzonnen beroep en vooral veel gelezen op de ‘Meester Jordy’ of ‘Meester Stan’ manier. Kortom, een
geslaagde Kinderboekenweek!

Rekenen:
Komende week gaan we van start met het derde blok.
Dit blok staat in het teken van:
 Splitsen van getallen t/m 1000 in honderdvouden, tienvouden en eenheden
 Optellen en aftrekken t/m 1000
 Berekenen van grote tafels door te splitsen
 De formele notatie van delen, hierbij wordt de relatie met de keersom gelegd.
Wegen en meten waarbij het gewicht wordt geschat en daadwerkelijk wordt gewogen in gram en kilogram
Bijna iedere les starten we met de keersommen op tempo. We merken dat de tafelsommetjes lang niet bij
iedereen goed geautomatiseerd zijn. We raden het aan om dit ook thuis geregeld te herhalen. De tafels zijn van
groot belang, met name nu we verder gaan met de deelsommen.
De klok komt geregeld aan bod. In de klas hebben de kinderen steun aan de klok van onze
klas. Mocht uw zoon/dochter de klok nog lastig vinden is het fijn om thuis een zelfde soort
klok na te maken.
We hebben inmiddels ook al een uitstapje gemaakt naar de digitale tijd.

Technisch lezen:
We zijn in groep 5 druk bezig met het uittesten van een nieuwe methode voor technisch lezen. De afgelopen
periode hebben we gewerkt met de methode ‘Kartrekker’. Na de vakantie gaan we verder met ‘Station Zuid’.
Het is leuk om verschillende manieren van werken uit te proberen.
Daarnaast zijn we in de klas nog steeds druk bezig met het racelezen. Dagelijks proberen we ons leesrecord te
verbeteren. Racelezen is ook altijd goed om thuis te oefenen.
Zaakvakken
Het eerste blok van de zaakvakken is afgerond. We hebben allemaal kennis kunnen maken met deze nieuwe
vakken. Met plezier wordt hier door groep 5 aan gewerkt. De eerste toets is gemaakt, met mooie resultaten.
Spelling
Het eerste blok is afgerond en we zijn al druk bezig met het tweede blok.
Hierin komen onder andere de volgende regels aan bod:
eeuw/ieuw
uw
ch/cht
ei

Taal:
We zijn gestart met het tweede blok van taal. De themawoorden zijn weer op de website te vinden onder het
kopje ‘groep 5’.
Dit thema staat in het teken van:
 Alfabetische volgorde
 Onregelmatige meervoudsvormen van het zelfstandig naamwoord
 Het koppelen van zinnen met voegwoorden
 Gebruik van verkleinwoorden
 Gedicht schrijven op rijm

Groep 6
Kinderboekenweek
Tijdens de Kinderboekenweek zijn er veel ouders bij ons op bezoek geweest om te vertellen over hun beroep. Zo
is er een militair, een medewerker gehandicapten zorg, een verpleegkundige, een medewerker van de CSA en
een makelaar geweest. De kinderen hadden tijdens deze bijeenkomsten de ruimte om vragen te stellen en
kregen zij informatie over het beroep.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij het gehad over wat de kinderen later zelf willen worden en hebben
hier een klassengesprek over gevoerd. Daarnaast hebben wij deze week voorgelezen uit verschillende nieuwe
boeken met gloednieuwe beroepen erin verwerkt.

Rekenen
Deze week hebben wij blok 2 afgerond. Deze week maken wij een start met thema 3. In dit thema leren de
kinderen cijferend optellen, schattend rekenen en plattegrond lezen.
Spelling
Met de spellinglessen zijn wij deze periode voornamelijk bezig met de volgende spellingsregels.
Weetwoorden met ou/au (pauw, applaus, hout en springtouw)
De f die verandert in v bij meervoud (duif-duiven, bedrijf-bedrijven)
De s die verandert in z bij meervoud (huis-huizen, gans-ganzen)
De i die klink als ie (liter)
Taal
Tijdens de lessen van taal zijn de leerlingen vooral bezig met de doelen:
 Voorzetsels
 Werkwoorden in de verleden tijd





Persoonsvorm vinden in de zin middels de vraagproef of getalproef
Afkortingen
Een interview afnemen

Boomfeestdag
Donderdag 4 november gaan wij met de klas naar het IVN voor de boomfeestdag. Deze dag leren de kinderen
verschillende aspecten van de boom tijdens een presentatie, daarna worden de kinderen in groepjes verdeeld
voor een specifieke activiteit omtrent bomen. Van de kinderen wordt verwacht deze dag op de fiets naar school
te komen.
De herfstvakantie begint vrijdag om 14:30u

Groep 7

Met dit thema wil men benadrukken dat boeken kinderen alle ruimte geven om te fantaseren over wat zij het
allerliefste willen worden, ongeacht welke beperkingen daar misschien aan zitten in het echte leven. Daarnaast
gaan ze ook op zoek naar hun eigen talenten.
Tijdens de Kinderboekenweek met het thema ‘Worden wat je wil’ zijn vier ouders naar school gekomen op iets
te vertellen over hun beroep. Een hele leuke ervaring voor de kinderen! De ouders wil ik hartelijk danken voor
hun enthousiaste verhalen. Knap hoe ze hun soms toch ‘ingewikkelde’ beroep in heldere taal duidelijk konden
maken aan de kinderen.
De vader van Liz S kwam op maandag enthousiast over zijn beroep vastgoedspecialist vertellen en gaf de
kinderen tot slot nog een hele wijze raad mee over wat écht belangrijk is in je leven (zie het digibord). Op
dinsdag mochten de leerlingen van de moeder van Waylon o.a.
allerlei instrumenten uitproberen die in de zorg worden gebruikt.

Op woensdag vertelde de vader van Liz H wat zijn beroep zoal inhield en wat een leuk, afwisselend beroep hij
heeft en op donderdag kwam de vader van Lynn vertellen over zijn beroep als conciërge op een middelbare
school. Toch een verschil met de conciërge van een basisschool. Zo hadden de kinderen al een klein inkijkje op
hoe het er in het VO aan toe kan gaan..

Op 14 oktober kwam Nicolette Kuijpers, onze lees- en mediacoach voorlezen.
Daarna kregen we van haar een stapel boeken met het thema ‘De tijd van
de jagers en boeren’ te leen uit de bibliotheek.
Zo zien en ervaren de kinderen dat je ook door het lezen van boeken je jezelf kunt informeren over bepaalde
onderwerpen.
Daarnaast hebben we natuurlijk extra veel (voor)gelezen, geschreven en getekend over dit onderwerp.

De Kinderboekenweek werd op donderdagmiddag afgesloten met een boekenmarkt.
Koen van Diepen wordt namens groep 7 van De Muldershof het nieuwe lid
van de Jeugdgemeenteraad Laarbeek. We wensen hem heel veel succes! Na
de mooie presentatie die hij op school gaf, hebben we daar het volste
vertrouwen in!
Donderdag 21 oktober gaan we naar het Oorlogsmuseum in Overloon.
We hebben er veel zin in!
Op 25 oktober gaan we er even een weekje tussenuit! Hopelijk een week met veel
mooi weer. Geniet samen van de herfstvakantie!
Woensdag 3 november gaan we weer lootjes trekken voor de
sinterklaasviering op school. Het is de bedoeling dat ieder kind voor een
ander kind een cadeautje koopt ter waarde van €5,00 en hierbij een mooie
surprise maakt. Natuurlijk hoort hier een gedicht bij! Alvast veel plezier en
inspiratie gewenst!
Vrijdag 12 november is de Licht-aan-actie op onze school. De kinderen
kunnen dan hun fiets laten keuren. Op vrijdag 19 november is de OVEF-dag.
Informatie over de voorlichtingsavonden in het VO (voortgezet onderwijs) Helmond en het VO Gemert kunt u
vinden op de website van groep 8: https://www.demuldershof.nl/onze-groepen/groep:groep-8-15.htm

Op woensdag 24 november wil ik graag mijn verjaardag vieren met de kinderen van groep 7. Die dag komen de
boeken niet uit de kast!

Rectificatie:
Per abuis is in de vorige Muldermail vermeld dat de herfstvakantie start op vrijdag om 12.00 uur.
Dit is dus onjuist. De herfstvakantie start vrijdag 22 oktober om 14.30 uur. Dus op de normale tijd!
Excuses voor deze verwarring.

Groep 8
Kinderboekenweek met als thema: “Worden wat jij wil!”
Op woensdag 6 oktober hadden we een leuke opening van de Kinderboekenweek. De
schoolbibliotheek bestaat dit jaar 10 jaar! Dit hebben we met alle groepen samen
gevierd in de aula. Ook werd er voorgelezen door de lees- en mediacoach van de Lage
Beemden. We hebben deze Kinderboekenweek vooral veel aandacht geschonken aan
verschillende beroepen. Zo kwamen enkele ouders iets vertellen over een beroep. Ook
was er een schrijf- en tekenwedstrijd waarbij de leerlingen een verhaal schreven en
tekening maakten over een fictief beroep. Dit was naar aanleiding van een voorleesboek
in de klas en leverde enkele hele mooie resultaten op.
Met het voorlezen van de verhalen en het beschouwen van de kunstwerken hebben we samen enkele winnaars
gekozen voor de schrijf- en tekenwedstrijd. Met de prijsuitreiking van de gouden griffels en penselen was onze
Kinderboekenweek ten einde. Natuurlijk gaan we wel lekker door met lezen.
We wensen iedereen veel leesplezier!
Ouder-kind gesprekken
In week 47 zullen de voortgangsgesprekken van groep 8 gaan plaatsvinden. Kinderen, ouders en leerkrachten
bespreken samen het welbevinden en de schoolprestaties. De gesprekken zullen onder en na schooltijd
gehouden worden. Het is een goed moment om stil te staan bij de talenten en ontwikkelingspunten die ze
besproken hebben tijdens de kindgesprekken met de leerkrachten. We gaan ook kijken of we op de juiste weg
zijn richting voortgezet onderwijs. Later dit jaar (februari) volgen de adviesgesprekken en in maart zijn de
aanmelddagen voor het VO.
Sinterklaas
Op woensdag 3 november worden er lootjes getrokken. Voor 5 euro mogen de kinderen een
cadeau en iets lekkers kopen voor een ander. Een gedicht van minimaal 10 regels hoort erbij. Op
vrijdag 3 december houden wij surprises. Graag een vuilniszak om de surprise heen. Op de vuilniszak de naam
van degene die hem gemaakt heeft. Zo kunnen wij controleren of iedereen zijn surprise heeft ingeleverd. Op de
surprise zelf de naam voor wie het cadeau is. Het is de bedoeling dat de surprises op 3 december worden
ingeleverd tussen 14.30 - 15.30 uur. Alle kinderen zijn op vrijdag 4 december om 12.00 uur uit school.

Even voorstellen
Stagiaire Guido
De komende periode hebben we een stagiair in groep 8. Hij stelt zich graag aan jullie
voor:
Hallo, ik ben Guido. Ik ga het komende half jaar stagelopen in groep 8 op de
Muldershof. Hier heb ik natuurlijk ontzettend veel zin in. Ik zit op dit moment in mijn
eerste jaar op hogeschool de Kempel. Deze stage is daar onderdeel van. Ik ben 18 jaar
oud en woon met mijn moeder en zusje in Aarle-Rixtel. In mijn vrije tijd fitness ik en ik
kijk ook graag Netflix. Ik hoop dat we samen een leuke en leerzame tijd zullen
hebben!
Wij wensen Guido heel veel plezier en en een leerzame tijd toe!

Nieuws van de ouderraad
Jaarvergadering Ouderraad
Datum: 2 november 2021
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Muldershof
Beste ouders en verzorgers,
Op 2 november 2021 houdt de Ouderraad haar jaarlijkse vergadering.
U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.
De verslaglegging over het financiële boekjaar 2020-2021 en de begroting voor het boekjaar
2021-2022 is één van de agendapunten tijdens de jaarvergadering.
Handig is om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Wilt u aanwezig zijn tijdens de jaarvergadering dan vernemen wij dit graag voor 28 oktober 2021.
U kunt dit doorgeven door een mail te sturen naar ormuldershof@eenbes.nl.
Wij hopen op veel reacties en verwelkomen u graag op de jaarvergadering.
Met vriendelijke groet,
Ouderraad De Muldershof

Nieuws van de bso
Opening kinderboekenweek Muldershof
Met 8 peuters van de Peuterspeelzaal en de Hommels zijn we naar de opening van de kinderboekenweek
geweest bij de Muldershof. “Worden wat je wil” is het thema van dit jaar.
We vonden een mooi plekje aan de zijkant van het podium. Daar vertelde iemand een verhaal over een meisje
dat een vrouwelijke ridder wilde worden. Een ridster noem je dat dan. Kinderen luisterde aandachtig maar toch
duurde het verhaaltje best lang en was het moeilijk te begrijpen voor de kleinste kindjes. Maar ze bleven keurig
zitten luisteren en rond kijken. Daarna was de officiële opening; na het doorknippen van het lintje werd het lied:
‘’worden wat je wil’’ gedraaid op een groot scherm van Kinderen voor kinderen. Zodat iedereen mee kon
dansen. Dit vonden de kindjes erg leuk en danste vrolijk mee! De kindjes keken hun oogjes uit met zoveel grote

kindjes om hun heen..
Het was gezellig om er bij te mogen zijn!

Groetjes Kindcentrum Beekrijk

