23 december 2021

Belangrijke data
25 januari:

26 januari:
27 januari:

Studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij!!!!!
Vergadering MR
Vergadering OR
Start voorleesdagen groep 1-2
Nationale gedichtendag/start poëzieweek

Jarigen
Maand januari
01-01
03-01
04-01
04-01
08-01
10-01
11-01
17-01
21-01

Anas groep 5
Jurre groep 1/2a
Gijs groep 3
Tim groep 3
Ilke groep 5
Liam
toekomstig
Tijs groep 8
Lars groep 7
Lieke groep 4

21-01
24-01
24-01
26-01
26-01
26-01
27-01
27-01
27-01

Lise
toekomstig
Linda groep 7
Bas groep 3
Kasey groep 1/2a
Tim groep 8
Hanna
toekomstig
Liz groep 1/2b
Imke groep 6
Tijn groep 6

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Kerstwens
Beste ouder(s)/verzorger(s) & kinderen,
Wat fijn dat wij al veel mooie foto’s voorbij zien komen op de padlet. Super!
Zie onze wens voor jullie https://www.youtube.com/watch?v=f_XHXs-X-20

Kerstwens
Kerstwens namens de Muldershof
www.youtube.com

Met vriendelijke groet,
Suzanne Jägers

Groepen
Groep 1-2
Afgelopen periode stond in het teken van Sint en Kerst.
Na de kerstvakantie besteden we zes weken lang aandacht aan het brainport thema 'Feest' (waarin ook het
carnavalsfeest een plek krijgt) èn starten we ook met het thema 'Winter'. In de themahoek willen we een winkel
maken waarin sjaals, wanten, handschoenen en mutsen worden verkocht.
Heeft u thuis nog spullen voor onze winkel liggen, geef dit dan gerust (voorzien van naam indien dit mogelijk is)
aan uw kind mee.
Wij hopen de kinderen maandag 10 januari weer te mogen verwelkomen in school.
Voor nu wensen we u allen een hele fijne kerstvakantie toe.

Groep 3
Taal-Lezen
Per mail hebt u informatie ontvangen van kern 5. Ook hebt u de woorden van Veilig en Vlot per mail ontvangen.
Daarmee kunnen de kinderen thuis oefenen. We weten op dit moment nog niet zeker of de scholen op 10
januari 2022 weer open kunnen gaan. U kunt met Veilig en Vlot oefenen zodat alle geleerde letters en woorden
goed in het geheugen van uw kind blijven zitten.
Blijf vooral ook boekjes lezen in de kerstvakantie! Juist in de vakantie kan uw kind leeskilometers maken.
Uiteindelijk helpt u uw kind ermee.
Rekenen
Momenteel werken we in blok 5 aan de volgende doelen:
• Verder en terugtellen t/m 100
• Optellen en aftrekken t/m 10 in pijlentaal met twee of meer getallen
• Splitsingen t/m 10
• Klokkijken hele en halve uren en kwartieren
• Vergelijken van oppervlakten
• Volgorde van getallen t/m 100 op de getallenlijn
Het is voor veel kinderen bij deze lessen nog lastig om hogere getallen op de juiste manier te schrijven (getallen
worden omgedraaid) en te plaatsen op de getallenrij.

Daar gaan we veel mee oefenen. We gebruiken daarbij regelmatig een meetlint van de bouwmarkt of een
honderdveld. Op een meetlint en honderdveld staan alle getallen van 0 t/m 100. Dit kan kinderen helpen om de
juiste getallen te vinden en te schrijven. Ze kunnen daar thuis ook mee oefenen.
Spreekbeurten
Alle kinderen mogen binnenkort een spreekbeurt houden in groep 3. U kunt alvast samen met uw kind
nadenken over het onderwerp van de spreekbeurt. Na de kerstvakantie krijgt u een bericht over de datum voor
de spreekbeurt. De spreekbeurt wordt gehouden om kinderen meer zelfvertrouwen te geven bij het spreken
voor een groep. Het onderwerp voor de spreekbeurt mag dicht bij het kind liggen zoals: hobby, sport, vakantie
etc. De duur van de spreekbeurt is ca. 5 min. Als ondersteuning mogen de kinderen spullen meenemen. Ook een
briefje met wat steekwoorden of tekeningen, zodat we de kinderen wat kunnen helpen, mag natuurlijk. We
wensen de kinderen alvast succes met de voorbereidingen.
Kerstvakantie
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
Afgelopen vrijdag hebben we vervroegd de kerstviering gevierd. Het was een enorm fijne dag. De kinderen
hebben gelezen op niveau d.m.v. een QR code te scannen. Die stuurde ze naar een website met daar teksten in
bepaalde AVI niveaus. Daarna hebben we een kerst-wandel-dictee gehouden. In de klas en op het leerplein
hingen kaartjes met woorden. Die moesten ze gaan zoeken, onthouden en daarna op hun eigen plekje om de
beurt opschrijven. Het schrijfblad mocht niet mee.
Nog een Kahoot met kerstvragen uiteraard. Daarna hebben we de tafel gedekt en hebben we heerlijk geluncht.
De kinderen hadden allemaal lekkere dingen bij zich. ‘s Middags wilden ze graag een bioscoop, dus hebben we
uitgebuikt onder het genot van ‘Home alone’.
Wij wensen iedereen hele fijne dagen en we hopen dat iedereen mag genieten van een welverdiende vakantie.

Groep 5
Oefenen van de Cito
Na de kerstvakantie gaan we oefenen met het maken van de Cito. Dit is een
voorbereiding op de uiteindelijke Cito-toets. Hierdoor weten de kinderen van groep
5 wat er wordt verwacht. Denk hierbij aan de soorten vragen, verschillende
vraagstellingen en variaties in opdrachten. De volgende vakken gaan we oefenen;
• Rekenen-Wiskunde;
• Spelling;
• Begrijpend lezen.
Rekenen
We zijn inmiddels al halverwege met blok 5. De volgende doelen staan centraal:
Optellen- en aftrekken t/m 1000 op de getallenlijn door te rijgen;
Deelsommen met rest en keersommen;

De lengtematen → kilometer, hectometer, meter en leren daarmee rekenen.
Zoals eerder vermeld zijn de tafeltjes heel belangrijk voor het maken van deelsommen. Het is goed om deze
thuis te blijven oefenen. Oefening baart kunst! De lengtematen zijn nieuw voor de leerlingen. In de klas oefenen
de kinderen met het rekenen van de lengtematen. Vragen die thuis aan de kinderen gesteld kunnen worden
zijn: Wat is een meter? Waarbij gebruiken we de kilometer? Welke voorbeelden herken je bij de hectometer?
Spelling
We naderen het einde van thema 3. De kinderen hebben het woordendictee afgerond. Na de kerstvakantie
volgt het zinnendictee én maken we een opstart met thema 4. De doelen zijn:
• Woorden die eindigen op – d;
• Woorden die eindigen op – a en – o;
• Woorden met lange klanken → jager;
• Woorden met korte klanken → bakker.
Taal
De toets is achter de rug! Er wordt gestart met thema 4. Hierbij horen weer nieuwe themawoorden. Het zou fijn
zijn als deze thuis zo nu en dan worden besproken. Spelenderwijs krijgen de kinderen deze themawoorden
aangeleerd. De doelen van het thema 4 zijn:
• Kinderen leren wat werkwoorden zijn;
• Kinderen leren de tegenwoordige- en verleden tijd;
• Kinderen leren de voorzetsels;
• Kinderen leren de basisvorm van een woord;
• Kinderen leren een spannend verhaal schrijven.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Blijf gezond en
geniet van een welverdiende kerstvakantie!

Groep 6
Jammer dat de afsluiting van het jaar 2021 op deze manier moet verlopen. Na een hele
leuke sinterklaasviering met enorm leuke surprises, zijn we op maandag 6 december begonnen aan de laatste
drie schoolweken van het jaar 2021. Jammer genoeg hebben we de kerstmusical al moeten cancelen, daarna
kregen we te horen dat ook de kerstviering een andere vorm ging krijgen. Al met al hebben we er toch nog twee
leuke weken van kunnen maken. Inmiddels zitten we weer met z'n allen thuis: balen!
Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en een heel goed 2022!
Vol goede moed gaan we beginnen aan het jaar 2022!

Groep 7
Toetsen en spreekbeurten
I.v.m. de eerdere sluiting van de basisscholen, is de toets van natuur & techniek verplaatst
naar 17 januari. Hopelijk kan de toets van aardrijkskunde (13 januari) wel gewoon
volgens planning worden afgenomen. (Duimt u mee?)
Ook zijn er een aantal kinderen waarvan de spreekbeurt om dezelfde reden geen
doorgang heeft kunnen vinden. We zullen hiervoor, als alles meer duidelijk is,
nieuwe data plannen.
Cito-toetsen
Januari is altijd de maand waarin deze toetsen worden afgenomen. Ook het AVI-lezen en de DMT-toets zullen
dan weer worden afgenomen. Het is dus belangrijk dat uw kind (óók in de vakantie) veel blijft lezen. Zo kan het
leesniveau mooi op peil blijven.

Na de vakantie/lockdown hopen we alle kinderen weer gezond en uitgerust op school te mogen verwelkomen.
Fijne vakantie!!!

Groep 8
NXPlorers Junior
Met groep 8 gaan we in het nieuwe jaar een bijdrage leveren aan een schoner, zuiniger en slimmer leven in
2050. De leerlingen gaan nadenken over oplossingen voor drie uitdagingen: schoon water en sanitair,
betaalbare en duurzame energie en verantwoorde consumptie en productie. Kinderen werken in teams aan
deze challenge. Het ontwerpend leren is een vorm van Brainport Onderwijs.

Marietje Kessels
Na de kerstvakantie starten we (mits de coronaregels het toelaten) in groep 8 met het project: ‘Marietje Kessels
Project.’ Onder leiding van Rob Ruijs en Ellie Magnée-Aksel zullen de jongens en meisjes in verschillende
groepen 12 lessen volgen. Voor Pasen is de laatste (examen)les.

Het project biedt extra ondersteuning voor meer kwetsbare kinderen en voor hen die zich overschreeuwen. De
een leert zijn rug wat meer te rechten en de ander komt meer terug op de grond. Kinderen leren voor zichzelf
op te komen zonder anderen daarbij te kwetsen. De trainingen bereiden ook voor op de omgang met anderen
op de middelbare school. ‘Daar moet je zelfstandig keuzes gaan maken en worden de groepjes weer opnieuw
ingedeeld, waar sluit jij je bij aan?’.

