24 september 2020

Belangrijke data
30 september:
5 oktober:
6 oktober:
9 oktober:
19 t/m 23 oktober:
26 oktober:

Start kinderboekenweek
Dag van de leerkracht
MR vergadering
OR vergadering
Einde kinderboekenweek
Herfstvakantie
Studiedag Alle kinderen zijn deze dag vrij!

Jarigen
Maand oktober
2-10
6-10
9-10
9-10
10-10
11-10
12-10
13-10
14-10
17-10

Lize
toekomstig
Vigo groep 6
Roan groep 3
Jinte groep 7
Nele groep 8
Nia
toekomstig
Chartlotte groep 8
Lars groep 5
Boet groep 3
Jesse groep 3

17-10 Jur groep 6
23-10 Kay
24-10 Neele groep 8
25-10 Bram groep 6
27-10 Saar groep 1/2a
27-10 Saar groep 4
28-10 Finn groep 6
29-10 Senn groep 1/2b
30-10 Krijn groep 3
30-10 Lotte

toekomstig

toekomstig

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Toestemming publicatie foto’s en video’s
Beste ouders/verzorgers,
Voor onze school is het noodzakelijk om verschillende persoonsgegevens van uw kind vast te leggen. We willen
inzichtelijk maken hoe uw kind presteert, zich voelt en gedraagt om daar ons aanbod op af te stemmen. We
doen dat vanuit onze wettelijke taak en we doen dat zorgvuldig, zoals u kunt lezen in ons privacy-beleidsplan op
onze website.

Ook foto’s en filmmateriaal zijn (bijzondere) persoonsgegevens. Op onze school laten wij u met foto’s en video’s
zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld
tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien
zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade
kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. We plaatsen foto’s en
video’s achter een inlog met een wachtwoord die alleen aan de actuele ouders van de school verstrekt wordt.
Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw
zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet geplaatst worden.
Dit jaar kunt u uw toestemming geven via de basisschoolapp. Onder het kopje formulieren vindt u het avg
formulier. Op deze manier vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
zoon/dochter. Wilt u het formulier op de app invullen en verzenden?
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht, worden gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op,
maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op
internet.
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog
toestemming geven.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Dries Klösters

Kinderboekenweek
Een ‘historische’ Kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor
de wereld van vroeger tastbaar wordt. We gaan o.a. spannende verhalen over ridders, ontdekkingsreizigers en
dinosaurussen lezen, ons verplaatsen in oorlogstijd en misschien ga je wel alles over de Oudheid ontdekken. Je
hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Alle werelden van toen kun je verkennen door het
lezen van boeken!
Alle kinderen mogen op woensdag 30 september verkleed naar school komen als een historisch figuur! We zijn
benieuwd naar alle holbewoners, ridders, jonkvrouwen, ontdekkingsreizigers, enz enz.

De week start met een reis door de geschiedenis en daarna natuurlijk zoals altijd met een opening in de aula van
de school. Gedurende de week gaan we samen extra veel (voor)lezen, schrijven, tekenen en knutselen rondom
dit leuke thema.
Afsluiting met een boekenmarkt
Op donderdag 8 oktober tussen 14.30 en 16.15 uur hebben de
kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 die dat willen dan de
gelegenheid om hun oude boeken te ruilen of te verkopen voor een
kleine prijs (Max. 1 euro). Deze boekenmarkt zal plaatsvinden in de
aula en/of op het middenbouwplein. De boeken kunnen op een tafel
worden geëtaleerd of op een kleedje voor op de grond dat de
kinderen zelf van thuis kunnen meebrengen. Prentenboeken,
romans, strips, poëziebundels en informatieve boeken, alles is
mogelijk. Iedereen mag winkeltje spelen!
We hebben er dit jaar bewust voor gekozen om alleen de hierboven
genoemde groepen te laten deelnemen. Dit, omdat er geen ouders bij aanwezig mogen zijn, i.v.m. de
coronavoorschriften. We hopen dat volgend jaar weer alle kinderen kunnen deelnemen.

Oproep pleinwacht
Vanaf dit schooljaar werken we met het continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school zijn of
haar lunch gebruiken samen met de leerkracht. Daarna mogen de kinderen een half uurtje buiten
spelen.
We zijn nog op zoek naar ouders die willen surveilleren tijdens het buitenspelen van 12.30 uur tot
13.00 uur. Op dit moment hebben we verschillende enthousiaste ouders, maar het zou fijn zijn als er
wat ouders, opa’s, oma’s bijkomen zodat het voor niemand veel is. Het surveilleren gebeurt altijd met
1 leerkracht. Hij /zij is dan ook de eindverantwoordelijke als er calamiteiten zijn.
Zou u ons hierbij willen helpen?
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 1 juli 2020.

Alvast hartelijk bedankt,
Met vriendelijke groet,
Dries Klösters.

Kwink

Groepen
Groep 1-2
In de kleutergroepen werken we deze periode met verschillende vormen van kunst. Zo hebben de kinderen o.a.
een kunstwerk van Mondriaan gemaakt met propjes en een zonnebloemschilderij zoals Vincent van Gogh dat
ooit deed.
Op dinsdag 27 oktober zullen wij een bezoek brengen aan de dansvoorstelling “Sst...een geheimpje” in het
theater van Lieshout. We zoeken nog ouders die ons willen brengen en halen. Als u ons daarbij wilt helpen, kunt
U zich aanmelden via de Schoolapp.
Verder zijn we druk in de weer met het aankleden van het speelzoldertje. Wie kan ons helpen aan een leuke pop
met kleertjes en eventueel een buggy? Ook zoeken we een veldbed, voor in de slaapkamer. Graag afgeven bij
één van de kleuterjuffen, alvast bedankt!

Groep 3
Taal
De kop is er af.
Ondertussen hebben de kinderen al 9 letters geleerd zodat ze al veel woorden kunnen maken en wat
eenvoudige zinnetjes kunnen lezen.
Deze week zijn we al begonnen in kern 2 waar de letters N,T,EE, B en OO worden aangeboden.
Op school wordt hier elke dag mee gewerkt en geoefend. Inmiddels kunt u thuis ook werken en oefenen met
behulp van de inloggegevens voor Veilig leren lezen. Het zou fijn zijn als u met uw kind hier ook mee aan de slag
kunt gaan. Een bezoekje aan de bibliotheek is ook aan te raden. Daar kunt u ook de eerste leesboekjes lenen en
daarmee samen met uw kind in lezen. Voorlezen blijft natuurlijk altijd belangrijk voor de taalontwikkeling.

Rekenen
Met rekenen zijn we veel aan het oefenen met de getallenlijn tot en met twintig. Ook het splitsen komt veel aan
bod. Dit betreft dan de getallen tm 5 om te beginnen. En later de getallen tm 10.

Wat ook belangrijk is, is dat ze leren 'verkort' te tellen dat wil zeggen als ze een groepje van 5 zien dan meteen
door kunnen tellen vanaf de 5.

Ook het tellen in groepjes van 2 en 5 komt aan bod.
Plannen
Afgelopen week zijn we gaan werken met inplannen van taakjes. Kinderen mogen dan op vrijdag zelf inplannen
op het planbord wanneer ze een werkje willen gaan doen de week daarop. We beginnen met twee taakjes en
dat wordt dan in de loop van het jaar uitgebreid.

Groep 4
De eerste taaltoets is gemaakt. We blijven oefenen met lidwoorden, zelfstandig naamwoorden en
samengestelde woorden. Daarnaast leren ze in het tweede thema ook werkwoorden herkennen in een zin en
gaan we aan de slag met het bijvoeglijk naamwoord en verkleinwoorden. Ook leren ze hoe je een
telefoongesprek voert en een verhaal schrijft met een inleiding, kern en slot.
Bij spelling gaan we aan de slag met luisterwoorden. Deze woorden schrijf je zoals je ze hoort. Woorden die
beginnen met v/f, s/z en sch/schr komen aan bod.

Bij het rekenen gaan we beginnen we met een nieuw blok.
De volgende onderdelen komen aan bod:
Rekenen t/m 20:
* aftrekken t/m 20 met overschrijding van de 10 basisstrategie: eerst afhalen tot 10
* volgorde van getallen t/m 100
* verschillende verhaalsommen: sommen die uitnodigen tot afhalen (bijv. met € 12 op pad gaan en €
7 uitgeven), sommen die uitnodigen tot aanvullen (bijv. je hebt € 9; de cd kost
€ 12) en sommen
die uitnodigen tot verschil bepalen (bijv. hoogteverschil tussen twee torens)
Meetkunde: ruimtelijke oriëntatie / tijd:
* bepalen van het standpunt van de fotograaf
* klokkijken: 5 en 10 vóór of over

Groep 5
De warming-up is voorbij. Na een wat rustige start gaan we verder de stof in. De eerste toetsen van rekenen,
spelling en taal hebben we al gehad. Komende tijd staat op het programma de toetsen van de zaakvakken.
Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek thema 1 lopen allemaal op eenn einde. Vergeet thuis niet
om wat aandacht te besteden aan de samenvattingen op de site.
Het rad maakt overuren. De kinderen hebben alle een eigen beloningskaart en als deze vol is, mogen ze aan het
rad draaien. Hier valt van alles op te winnen. Veel kinderen van de klas hebben al een swing mogen geven.
Naast de individuele beloningskaart hebben de kinderen ook nog een klassendoel. Wanneer we deze met de
klas halen, mag er ook weer aan het rad gedraaid worden. Het doel waar we mee bezig zijn is ‘als een iemand
praat, is de rest stil’.
Er staat een leuk uitstapje op de planning. Dinsdag 29 september gaan we naar het boerenbondsmuseum. We
gaan er een gezellige en inspirerende dag van maken. Bedankt voor de ouders die met dit uitstapje meerijden.
Vraag thuis eens aan uw kind wat een zelfstandig naamwoord, werkwoord of bijvoeglijk naamwoord is. We zijn
hier in de klas erg actief mee bezig maar merken dat dit nog lastig is. Met rekenen gaan we richting de deel
sommetjes en de getallenlijn tot 1000. Vergeet tussendoor niet de tafeltjes en de klok te oefenen, deze blijven
erg belangrijk. Het nieuwe thema van taal neemt ons de komende weken mee in meervouden, voegwoorden,
verkleinwoorden en het schrijven van gedichten en samenvattingen.
De kinderboekenweek staat weer voor de deur. De exacte startdatum is woensdag 30 september. Deze dag
hebben wij op school een leuke opening gepland. We starten een week waar hopelijk veel weggedroomd gaat
worden in prachtige verhalen.

Groep 6
Inmiddels zijn we al in de 5e schoolweek. De leerlingen hebben hun draai gevonden en we draaien op volle
toeren.
Afgelopen dinsdag is de schoolfotograaf geweest, op dinsdag 29 september brengen we samen met groep 5 een
bezoek aan het Boerenbondmuseum te Gemert.
Het Boerenbondsmuseum biedt een unieke combinatie van bezienswaardigheden die u nergens in Nederland
binnen één museum vindt. Authentieke gebouwen, levende have, ambachten. Het Boerenbondsmuseum leeft.
Ons museum herbergt twee originele boerderijen, verschillende ambachtshuisjes, een handkrachtzuivelfabriek,
een plattelandsschooltje, een machinale klompenmakerij en houtzagerij, een veldkapel en een replica van oude
stoomtram: De Goede Moordenaar. In de boerderij zijn levende have gehuisvest zoals rond 1900. Er zijn
permanente en wisselende tentoonstellingen te zien over vooral het leven aan begin vorige eeuw en er is een
sfeervol dorpspleintje.
Verder willen we het lezen en oefenen van de tafeltjes nog even onder de aandacht brengen.
Oefening baart kunst!

Inmiddels zijn de toetsen van de zaakvakken weer gepland. De data staan op de website van de school.

Groep 7
Deze week hebben we alweer de tweede les van de cursus EHBO gehad. Van de kinderen hoor ik dat ze het
ontzettend leuk en interessant vinden. Vóór in het werkboek van uw kind zit de planning. Leuk om samen met
uw kind e.e.a. eens te bekijken en misschien samen te oefenen?
Tijdens de rekenlessen zijn we hard aan het werk met breuken, cijferend vermenigvuldigen en het metriek
stelstel. De kinderen die de tafels thuis na de zomervakantie flink zijn gaan herhalen, merken nu dat het loont.
De sommen gaan gemakkelijker en het werk is veel sneller af. Goed bezig! Enkele anderen moeten nog even
flink oefenen.
Op dinsdag 29 september wordt bij ons in de groep de verkiezing voor de Jeugdgemeenteraad gehouden.
Spannend wie het zal gaan worden!

In het kader van de leesbevordering neemt groep 7 weer deel aan De Nationale Voorleeswedstrijd. De kinderen
steken zo het nodige van elkaar op en het wedstrijdelement is heel aansprekend. Het is toch fantastisch als je je
schoolkampioen mag noemen en daarna verder mag in de regio en wie weet in de provincie? Misschien word jij
wel de nationale voorleeskampioen!
De voorronde van de klas zal in ons eigen lokaal plaatsvinden op dinsdag 13 oktober. Twee winnaars uit onze
groep mogen het op dinsdag 27 oktober gaan opnemen tegen de twee winnaars uit groep 8.
De Kinderboekenweek start 30 september. Het thema van dit jaar is: ‘En toen?’
In groep 7 gaan we lezen en werken met het boek ‘Alleen beer mocht mee’.
Trudi woont met haar ouders, broer en zussen in Nederlands-Indië. Zij heeft er een
heerlijk leven, in het huis met de grote tuin aan zee. Maar daar komt abrupt een
einde aan wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt en de Japanners Indië
aanvallen. Vanaf dat moment verandert alles. ...

Daarnaast gaan we nog verschillende dagboekverhalen
lezen uit het boek ‘Oorlog in inkt’.
Het dagboek van Anne Frank kennen we allemaal.
Maar er zijn nog veel meer dagboeken van jonge mensen uit die tijd bewaard.
Vrijheid vinden we nu heel gewoon, maar hoe was het voor kinderen en jongeren
om de Tweede Wereldoorlog mee te maken? Dat weten we door hun dagboeken.
Boekenmarkt
Op donderdag 8 oktober zal er een boekenmarkt zijn bij ons op school. De kinderen van de groepen 5 t/m 8
hebben dan de gelegenheid om boeken te ruilen of te verkopen voor maximaal 1 euro.

Als afsluiting van de Kinderboekenweek zal er op donderdag 15 oktober een speciale editie van de
Muldermail komen, om u zo toch een idee te geven van wat er in de Kinderboekenweek allemaal
heeft plaatsgevonden bij ons op school.
Op 17 oktober is de start van de herfstvakantie.

Groep 8
Prinsjesdag
Afgelopen week was het de ‘Week van de politiek’. In deze week valt Prinsjesdag (de derde dinsdag van
september). Dit vormde een goede aanleiding om in de klas aandacht te besteden aan politiek en democratie.
Wat doen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer? Wie mogen er stemmen? En wie is de baas van Nederland?
Deze en andere vragen kwamen aan de orde. Doel is dat leerlingen hierop antwoord vinden met behulp van de
filmpjes en deze website en de vragen beantwoorden in het Handboekje Politiek. Ook hebben we een debatspel
gespeeld, waarin leerlingen leren met elkaar in debat te gaan.
Marietje Kessels
Afgelopen donderdag hadden we onze eerste les van het Marietje Kessels Project.
Wij schrikken wel eens van verhalen over pesten. En maken ons zorgen over het toenemende geweld in de
samenleving. Hoe gaan kinderen om met groepsdruk? Helaas verhardt de samenleving. Omgangsnormen
veranderen. Daarom is er het Marietje Kessels Project. 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?’.

Scholenbezoek
De scholenbezoeken staan in de komende maanden gepland. Het is een mooie manier om de middelbare school
in actie te zien tijdens een ‘normale’ lesdag. Tevens kunnen we terecht met onze vragen om uiteindelijk een
gedegen en goede keuze voor een school met voortgezet onderwijs te maken. De kinderen hebben de bezoeken
in de agenda gepland en nemen die dagen een fiets mee naar school.

Groen4life
KLIEN IT is een project over circulaire economie, waarbij basisscholen zich het hele schooljaar inzetten voor een
zwerfafval-vrije omgeving. Elke deelnemende school ontvangt bij aanvang een lesprogramma. Bovenal leren de
leerlingen natuurlijk veel over afval en duurzaamheid, maar oefenen ze ook met vaardigheden als
samenwerken, presenteren, een nieuwsbericht schrijven en omgaan met social media.
Merk je dat het schoner is rondom school? Bedank daar de KLIEN IT leerlingen maar voor!

Nieuws van buiten
Even voorstellen
Praktijk voor Logopedie B.T.C. van der Heijden en Logopedie Laarbeek houden
sinds vorig schooljaar gezamenlijk een gratis inloopspreekuur op basisschool
de Muldershof. We stellen ons even aan u voor.
Praktijk voor Logopedie B.T.C. van der Heijden
Mijn naam is Bibi van der Heijden, logopedist. Sinds 1989 heb ik mijn praktijk
in Aarle-Rixtel. Sinds januari van dit jaar is mijn praktijk te vinden in het
nieuwe multidisciplinaire centrum Medipoort, De Duivenakker 4, 5735 JA
Aarle-Rixtel.
Logopedie Laarbeek
Mijn naam is Kyona van den Hurk en sinds 2016 heb ik Logopedie Laarbeek overgenomen.
Inmiddels ben ik al ruim 8,5 jaar aan het werk als logopedist. Naast logopedist ben ik ook
dyslexiebehandelaar en remedial teacher. Naast logopedische vragen kunt u bij mij ook
terecht met vragen over leerproblemen. Logopedie Laarbeek is gevestigd op Dorpsstraat 11 in
Lieshout.
“Sinds februari 2019 hebben wij samen ook een locatie in Beek en Donk, namelijk
Burgemeester van der Weidenlaan 13 in Beek en Donk.”
Het inloopspreekuur is bedoeld voor iedereen die vragen heeft het gebied van spraak, taal, auditieve
vaardigheden, dyslexie of andere leerproblemen. Zowel ouders/verzorgers als leerkrachten zijn dan ook van
harte welkom. Met welke vragen kunt u zoal bij ons terecht:
Mijn kind is net 4 jaar en kan nog niet alle klanken uitspreken. Moet ik me zorgen maken?
Ik merk dat mijn kind nog maar weinig woorden kent en korte zinnen maakt. Wat kan ik hieraan doen?
Mijn kind is hees, moet ik daar naar laten kijken?
Ik kan mijn zoon/dochter verstaan en begrijpen maar de juffrouw kan dat niet. Is dat een probleem?
Als mijn kind uit school komt, kan hij niet goed vertellen wat hij die dag heeft gedaan. Waar ligt dit aan?
Mijn kind komt niet uit haar woorden, ze herhaalt klanken en woorden. Wat kan ik hieraan doen?
Mijn kind kan driftig worden als iemand hem niet begrijpt of niet verstaat. Wat is de oorzaak?
Mijn kind zit in groep 2 en heeft nog geen interesse in letters en schrijven. Kan de logopedist hier iets mee?
Mijn kind loopt vast op school op lezen en/of spelling. Dyslexie komt ook voor in de familie. Wat kan ik hieraan
doen?

Update inloopspreekuur Logopedie
I.v.m. de coronacrisis is er in overleg met basisschool de Muldershof besloten om de jaarlijks geplande
inloopspreekuren op school voorlopig niet te laten doorgaan. Om ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten met
eventuele vragen tegemoet te komen zijn we tot de volgende mogelijkheden gekomen:
Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) vragen op het gebied van spraak, taal, auditieve vaardigheden, dyslexie of
andere leerproblemen? Twijfelt u aan de taalontwikkeling van uw kind? Vraagt u zich af of uw kind voldoende
verstaanbaar is? Of heeft u andere vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Bibi van der Heijden van
praktijk voor logopedie B.T.C. van der Heijden of met Kyona van den Hurk van Logopedie Laarbeek om een
(telefonisch) inloopspreekuur te plannen op de praktijk.
Heeft u als leerkracht vragen op logopedisch gebied of op het gebied van dyslexie? Wilt u een casus voorleggen
voor verder advies? Is het na overleg met ouder(s)/verzorger(s) wenselijk om van één of meerdere leerlingen,

bijvoorbeeld de spraak-/taalontwikkeling, te laten observeren? Neem ook in dat geval contact op met Bibi van
der Heijden of met Kyona van den Hurk. We kunnen ook dan een telefonische afspraak inplannen of een
afspraak maken waarbij één van ons éénmalig op school aanwezig is voor een inloopspreekuur.

Logopedie Beek en Donk
Bibi – Kyona
0492-469026
www.logopediebeekendonk.nl

Logopedie Laarbeek - Lieshout
Kyona van den Hurk
06-22332996

info@logopedielaarbeek.nl

Praktijk voor Logopedie B.T.C. van der Heijden Aarle-Rixtel
Bibi van der Heijden
0492-381524

www.logopedielaarbeek.nl

logopediepraktijkaarlerixtel@msn.com
www.logopediepraktijkbvdheijdenaarlerixtel.nl

Nieuws van de ouderraad
Kledinginzameling en frituurvet
Bij de ingang van De Muldershof aan de Molenweg staat ‘onze’ kledingcontainer en
links van het fietsenrek (ingang Molenweg) staat ‘onze’ frituurcontainer.
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is het niet de bedoeling dat ouders op
het schoolplein komen. Omdat onze frituurcontainer dicht bij de ingang staat mag het
frituurvet wel gewoon ingeleverd worden door ouders in de daarvoor bestemde
container. De Ouderraad ontvangt voor de verzamelde kleding en frituurvet
een financiële vergoeding van de inzamelaar. Dit geld wordt, net als de ouderbijdrage,
aan leuke dingen voor de kinderen besteed. Help ons de containers vullen!

Jaarvergadering 17 november 2020
Op 17 november 2020 staat de jaarvergadering van de Ouderraad op de kalender.
Helaas kan deze jaarvergadering niet doorgaan vanwege de regels rondom het coronavirus.
Mocht je vragen, tips of ideeën hebben voor de Ouderraad, dan horen wij dat graag.
Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar ormuldershof@eenbes.nl of spreek één van de ouders van de
Ouderaad aan. De namen kun je vinden op de schoolapp of website van De Muldershof.

Nieuws van de tiener-bso
Hallo allemaal,
Hierbij een stukje van bso de tieners of officieel "de avonturiers" want dat zijn de kinderen bij ons, echte
avonturiers.
We hebben een leuke ruimte in het ontmoetingscentrum: ‘De Boemerang’, misschien ben je daar al eens
geweest? Je kunt bij ons poolen, tafeltennissen, darten, Wii-en en wil je dit leren? Dan is er altijd wel een tiener
die bereid is te helpen of om samen een potje te spelen. Ben je liever buiten actief dan is er genoeg te
ontdekken. Dichtbij is een kabelbaan en een pannakooi, een groot grasveld waar je kan voetballen, slagballen en
vrij spelen. Er zijn skeelers voor degene die een rondje om het gebouw wil maken. Ga je liever op onderzoek bij

de sloot, mag je gebruik maken van onze overalls en laarzen. Als je behoefte hebt aan rust mag je lekker in de
zitzakken chillen, of eventjes achter de laptop kruipen. Vind je knutselen erg leuk of vind je het geweldig om een
gezelschapsspel met een vriend of vriendinnetje of met 1 van ons te spelen dan kan dat ook.
We starten na school eerst met een fruit en drinkmoment en er is tijd voor een gezellig praatje. Daarna mag je
een vrije keuze maken uit bovenstaande activiteiten of uit de knutselkast. Bij verjaardagen en afscheidsfeestjes
zorgen we voor iets lekkers en een klein cadeautje.
In de vakanties verzinnen we samen wat we die dag gaan doen. Soms vragen we of je je fiets mee kan nemen,
we kunnen dan wat verder weg bv. naar het bos. We halen zelf onze boodschappen en maken samen het eten
klaar bv. tosti, soep of een gebakken eitje.
Kortom er is van alles te beleven bij de avonturiers dus wie weet tot ziens.
Wij zijn er op maandag, dinsdag en donderdag.
Groetjes Erna en Christel

