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Belangrijke data
10 maart:
26 maart:
30 maart:
31 maart:
1 april:
2 april:

Het open huis gaat niet door!
Grote Rekendag
MR vergadering
OR vergadering
Paasviering.
GEEN STUDIEDAG! Alle kinderen gaan de normale schooltijden naar school
GEEN STUDIEDAG! Alle kinderen gaan de normale schooltijden naar school

Jarigen
Maand maart
1-3
3-3
5-3
7-3
7-3
8-3
11-3
11-3
13-3
14-3
14-3

Senna groep 3
Sven groep 7
Hille groep 5
Lynn groep 6
Liz groep 6
Luna groep 7
Romy groep 6
Vik groep 1/2a
Emma groep 4
Noor groep 1/2b
Max groep 7

14-3 Suus
toekomstig
15-3 Neelke groep 3
18-3 Luca groep 5
20-3 Ryan groep 3
20-3 Anna groep 1/2a
20-3 Julie groep 1/2a
23-3 Shaymaa groep 1/2b
26-3 Lotte groep 8
27-3 Thijn groep 8
28-3 Mila groep 1/2b

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Beste ouders/verzorgers,
De eerst dagen van fysiek onderwijs in 2021 zijn voorbij, evenals de eerste vakantie van 2021. Fijn om de
kinderen weer op school te kunnen ontmoeten en niet via een schermpje. We hebben de week voor de vakantie
vooral veel herhaald en gekeken hoe iedereen er voor stond. Ook hebben we gezocht naar mogelijkheden om
de veiligheid van kinderen en teamleden zo goed mogelijk te waarborgen. We spreken elkaar aan daar waar

nodig en stellen onze maatregelen bij daar waar we denken dat het anders moet en kan. Voorzichtigheid is hier
geboden, maar zeker ook buiten school. Als we samen de regels goed in acht nemen staan we sterk en kunnen
we er samen voor zorgen het virus te temperen.
Wanneer er twijfels zijn over klachten die een kind heeft nemen we graag het zekere voor het onzekere en
vragen we of uw kind thuis kan blijven, of raadpleeg de beslisboom om te weten hoe te
handelen. https://www.boink.info/beslisboom
Op 17 maart zijn wij stemlokaal. Dit is afgesproken net na de 1e Lock down.
Het stemmen vindt in het speellokaal plaats en de “ stemmers” kunnen via de kleuter ingang erin en eruit.
Deze hoek zal worden afgeschermd zodat er afstand kan blijven. De veiligheid en het juist verlopen van deze
route is de verantwoording van de gemeente, zij hebben ook extra maatregelen gepland.
De kleuters gebruiken deze ochtend even een andere ingang, via kleuterplein of via de aula…
De studiedagen van donderdag 1 april en vrijdag 2 april komen te vervallen. De kinderen hebben op deze dagen
dan ook geen vrij maar dit zijn normale lesdagen. We kunnen alle effectieve leertijd nu goed gebruiken. De
paasviering staat op woensdag 31 maart op de kalender, deze datum blijft. Het is nog onduidelijk hoe we deze
ochtend in gaan vullen.
Helaas kunnen er maar weinig extra activiteiten plaatsvinden. We proberen wat er wel kan toch op een of
andere manier door te laten gaan. Mochten er vanuit het kabinet meer versoepelingen komen omtrent deze
activiteiten dan gaan we daar natuurlijk als school in mee.
Wij blijven met vol enthousiasme in deze nog steeds roerige tijd, er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de
kinderen het fijn hebben en dat ze zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen.
Met vriendelijke groet,
Dries Klösters

Gymlessen
Goed nieuws, vanaf volgende week maandag zullen de gymlessen weer plaatsvinden in de gymzaal. Het is van
groot belang dat we ervoor zorgen dat de klassen elkaar niet kruisen/zien in het kleedlokaal/wandelgangen. De
oplossing hiervoor is als volgt; we houden gewoon het schema zoals voorheen met ophalen/brengen aan. Stan
zal ervoor zorgen dat de kinderen 5 minuten eerder gaan omkleden en zorgt dat er buiten een rij staat. De
volgende klas die komt gymmen gaat pas de sporthal binnen zodra Stan het teken geeft, dan weten we zeker
dat er geen kruising is. Zo kan er fijn gesport worden zonder gevaar.

Studiedagen
De studiedagen die gepland stonden op donderdag 1 april en vrijdag 2 april komen te vervallen. Alle kinderen
komen op deze 2 dagen de normale tijden naar school.

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.

Extra ondersteuning
Aangezien het niet voor iedereen even makkelijk was qua leren, huiswerk, taakjes etc. om de coronaperiode
goed door te komen, is er nu ruimte gecreëerd om deze kinderen extra ondersteuning te bieden. Juf Hanny
neemt deze taak de komende weken voor haar rekening.

Verrassing

Wat een leuke verrassing!!!

John van Kaathoven, Topslijter op het Piet van Thielplein in Beek en Donk, heeft
voor alle leerkrachten een lekker flesje wijn op onze school bezorgd. Dit, als
waardering voor al het harde werken dat we als leerkracht doen in deze
coronatijden voor de kinderen van Laarbeek.
John, dankjewel voor deze hartverwarmende attentie!
Een echte Topslijter dus!

Traktatie
Zoals de meeste ouders al doen, willen we het toch nog maar eens een keertje onder de aandacht brengen.
In deze coronaperiode moeten de traktaties van de kinderen voorverpakt vanuit de winkel zijn. U mag thuis zelf
niks in zakjes verpakken. We volgen hiermee de richtlijn van de Eenbes.
Bedankt voor uw medewerking in deze.

Even voorstellen
Beste ouders en verzorgers,
Mijn naam is Lois Bekkers, ik ben 18 jaar oud en woon in Lieshout. Ik zit in mijn
tweede leerjaar op Hogeschool de Kempel. Mijn keuze voor deze school is met
name gericht op mijn grote interesse voor kinderen. Altijd heb ik kinderen al een
leuke doelgroep gevonden. Mijn vierde stageperiode zal ik volbrengen in groep 1-2A
bij juf Nicole en juf Merel. Je kan me hier elke dinsdag vinden.
Ik kijk ernaar uit om de kinderen uit deze groep beter te leren kennen en mijn ‘weg
naar het juf worden’ te verbeteren door middel van ervaringen die ik hier ga
opdoen. Naast een goede band met kinderen, vind ik het ook belangrijk om een
goede/leuke band te maken met de ouders en verzorgers van de kinderen die ik
lesgeef. Ik ben altijd in voor een praatje!
Groetjes, Lois Bekkers

Ik ben Sylvia, 22 jaar en ik woon in Erp. Ik zit in mijn 2e jaar van mijn deeltijdstudie om juf
te worden. Ik heb 2 avonden in de week school en loop 1 dag stage in groep 1/2b. Hier zal
ik tot de zomervakantie iedere maandag te vinden zijn. Voordat ik met deze opleiding
begon heb ik de opleiding Industrieel Product Ontwerpen afgerond. Echt mijn passie ligt
bij het lesgeven aan kinderen. Naast mijn opleiding ben ik graag bezig met paardrijden,
paardrijles geven en knutselen.
Ik kijk met veel plezier uit om dit halfjaar met de kinderen een leerzame periode tegemoet
te gaan.
Groetjes Sylvia
Hallo,
Mijn naam is Vera Verbakel. Ik ben 20 jaar en woon in Beek en Donk. Het
komende halfjaar ga ik stagelopen op maandag en woensdag in groep 3 bij juf
Mieke en Marjan.
Ik ben derdejaarsstudent aan Hogeschool de Kempel in Helmond. Dat ik mag
stagelopen bij jullie vind ik extra leuk omdat ik zelf ook op de Muldershof heb
gezeten. Ik kijk uit naar een gezellige en leerzame tijd met jullie.
Ik heb er zin in!

Hallo ouders en kinderen,
Mijn naam is Milan Verbaas. Ik ben 21 jaar oud en zelf woon ik ook in Beek en
Donk. Ik ben eerstejaarsstudent aan Hogeschool de Kempel in Helmond.
Afgelopen periode ben ik gestart in groep 6 van Eric en Linda. Deze periode
ben ik gestart in groep 4 bij Karin en Maridy. Ik hoop de kinderen veel dingen
te leren en natuurlijk ook andersom. Ik kijk uit naar de komende weken, ik heb
er veel zin in!

Mijn naam is Isabelle van Rooij. Ik doe de opleiding onderwijsassistente op het ROC Ter
Aa en ik zit in mijn 1e leerjaar. Ik loop nu stage op de basisschool De Muldershof in
groep 6. Ik ben 16 jaar en ik woon in Beek en Donk. Mijn hobby's zijn hockeyen en
taarten bakken.

Kwink

Formula Air
Maandag 22 februari kwam het bedrijf
‘Formula Air’ bij ons op bezoek. Formula
Air doet mee in het buddy traject met de
Muldershof. Een buddy traject is een samenwerking tussen de school en het bedrijf. Deze samenwerking is
ontstaan, omdat de Muldershof een aspirant Brainport school is. Het bedrijf kwam uitleg geven over een filter
die bij ons voor één maand in de klas staat. De filter vangt fijnstof, virussen en bacteriën en die virussen en
bacteriën worden ook meteen gedood, waardoor de lucht schoon blijft. Formula Air wil hierdoor bereiken dat er
door de hele wereld een schonere lucht is, dat is hun missie. Het bedrijf is in meerdere landen verspreid en is in
Beek en Donk opgericht. Ze bestaan al 30 jaar. Ook hebben ze in Nederland, België, Frankrijk, Zweden, Litouwen
en Vietnam een kantoor. In België staat het grote magazijn. België ligt centraal en daardoor kunnen zij op veel
plekken voor een snelle levering zorgen. Wij vonden het leerzaam en interessant om naar hun te kunnen kijken
en luisteren. We zijn benieuwd hoe de luchtfilter er over één maand uitziet van binnen.

Geschreven door: leerlingen groep 8

Groepen
Groep 1-2
Na een drukke week van opnieuw wennen aan de routine en regels van de school en een carnavalsvakantie
hebben we inmiddels onze draai weer gevonden. Het thema 'Het Winkelstraatje' hebben we ook weer
opgepakt. In groep 1-2a staat het Cijferwinkeltje centraal, in groep 1-2b het Letterwinkeltje. Na een tweetal
weken wisselen we de winkeltjes, opdrachten en werkjes om.
Juf Anouk en juf Elke, studentes van het Commanderij college hebben vorige week hun stage afgesloten. Deze
week zijn bij de kleuters een tweetal nieuwe stagiaires begonnen die zich in deze MulderMail aan u voor zullen
stellen.
Eerder dit schooljaar hebben we met alle kinderen uit groep 2 zogeheten 'Kindgesprekken' gevoerd: een
gesprek tussen leerkracht en leerling waarin wordt gesproken over de doelen die een leerling zichzelf
stelt. Vanaf aankomende week zal opnieuw met al deze kinderen worden gesproken. Wellicht dat u binnenkort
een doelenkaart met daarop het behaalde doel thuis zult zien.
Nu de groepen groter worden zal juf Hanny ons de woensdagen extra komen ondersteunen. Hier zijn we heel
blij mee. De hulp van juf Janneke blijft op maandag, dinsdag en vrijdagochtend.

Groep 3
Samen leren en spelen mag weer op school.
Hoewel we op school nog te maken hebben met allerlei beperkingen vanwege het coronavirus, zijn we erg blij

om de kinderen weer gewoon op school te zien. Na al die weken thuisonderwijs is dat voor sommige kinderen
wel weer even wennen. We gaan er vanuit dat we er voor de rest van dit schooljaar samen nog een fijne en
leerzame tijd van kunnen maken.
Taal/Lezen
Voor de vakantie zijn we met de kinderen van start gegaan met het herhalen van belangrijke onderdelen van de
leerstof gedurende het thuisonderwijs.
Afgelopen maandag zijn we van start gegaan met kern 8 van Veilig Leren Lezen. U hebt daarover via mail al
informatie ontvangen. We proberen nu het normale lesprogramma weer zoveel mogelijk te volgen. Daarnaast
zullen we in de extra taken, zoals de woordzetter, onderdelen van vorige kernen nog blijven herhalen.
Tot aan de kerstvakantie stond het technisch lezen vooral centraal in groep 3. Begrijpend lezen zal de komende
tijd steeds vaker aan bod komen. Regelmatig boekjes lezen kan de kinderen helpen om teksten te begrijpen en
bevordert bovendien vaak het leesplezier.
Het is fijn als de kinderen thuis ook blijven oefenen met de woorden van Veilig en Vlot. Dat mogen ook de
woorden van vorige kernen zijn.
Schrijven
De kinderen volgen de lessen van kern 8 in het schrijfboekje en het oefenboekje. Daarnaast oefenen de
kinderen in een schrift met woorden en teksten uit Veilig en Vlot. Het schrijven van eigen verhaaltjes zal de
komende tijd ook steeds vaker voorkomen.
Rekenen
We volgen op dit moment de lessen van Blok 8. Daarnaast herhalen de kinderen de stof van de afgelopen
periode in een extra rekenwerkboekje. In Blok 8 oefenen de kinderen met: optelsommen: +1 en +2 sommen, 5sommen, 10-vriendjes, wisselsommen, dubbelsommen en de klok: een heel/ half uur vroeger en een heel uur
later. Komende week wordt Blok 8 afgesloten.
Voordat we starten met Blok 9 gaan de kinderen de toetsen maken van Blok 6, Blok 7 en Blok 8.
Spreekbeurten
De eerste spreekbeurten hebben we al gehad. Allerlei onderwerpen zijn voorbij gekomen. De kinderen mogen
vertellen over iet s dat ze zelf interessant vinden.
Dat kan een huisdier zijn maar ook planeten of dino's. Op deze manier leren deze jonge kinderen al een beetje
hoe het is om voor een groep te staan en iets te vertellen .
Het is maar voor maximaal 5 minuten, maar het gaat al heel goed.
Wij zijn trots !
Carnaval
Carnaval is weer achter de rug. We hebben het binnen de klas gevierd. Alle kinderen waren mooi verkleed. We
hadden een modeshow gehouden zodat iedereen kon vertellen wat hij of zij aanhad. De rest van de ochtend
hebben we een circuit gedaan waar iedereen lekker gezellig in een groepje kon knutselen of spelen. Tussendoor
hadden we nog een verjaardag zodat we extra verwend waren. Na afloop van de ochtend had de OR nog
gezorgd voor een lekker zakje chips.
Het was een gezellige ochtend geweest : )
Op naar Pasen!
Gymlessen
Vanaf komende maandag zijn er weer gymlessen voor de kinderen. Gymspullen graag weer meegeven op
maandag en vrijdag. Alvast bedankt.

Groep 4
Gelukkig zijn we eindelijk weer allemaal op school. We hebben alweer onze eerste week erop zitten. Veel
bijkletsen wat we allemaal meegemaakt hebben de afgelopen periode.
In de week voor de carnavalsvakantie hebben we op vrijdag nog officieel afscheid genomen van Luca uit groep
4. We hadden met zijn allen een mooi boekje voor Luca gemaakt, zodat hij nog eens aan alle kinderen van groep

4 denkt en we wensen hem veel plezier toe in groep 5.

De kinderen van groep 4 moeten vanaf nu wel hard aan de slag. Met rekenen zijn we veel bezig geweest met de
tafeltjes. Om op schema te zitten, moeten de kinderen nu de tafeltjes van 1 t/m 5 en de tafel van 10 beheersen.
Dan gaan we de rest van het jaar nog oefenen met de tafeltjes van 6, 7, 8 en 9. Er zijn al een paar kinderen die
hun tafeldiploma gehaald hebben. Reden voor een feestje, maar niet om stil te blijven zitten, maar regelmatig
blijven oefenen. Ook de klok blijven we oefenen, want dat is voor sommigen ook nog erg lastig.
Met spelling worden de woordjes steeds moeilijker. We krijgen de weetwoordjes uit het au-verhaal en het eiverhaal, maar ook woordjes als sneeuw, schreeuw, kieuw, nieuw, duw en ruw.
Lezen blijft heel belangrijk. We gaan deze week verder met begrijpend lezen, met teksten van Nieuwsbegrip. Dat
heeft elke week een actueel thema, waarbij we eerst goed naar de tekst kijken en daarna opdrachten gaan
maken die bij de tekst horen. Dit is in het begin voor de kinderen nog best lastig, maar als we wat verder zijn in
groep 4 kunnen ze al heel veel zelfstandig.
Er komt een nieuw rooster voor de spreekbeurten. Snel weten alle kinderen wanneer ze hiervoor aan de beurt
zijn. Dus je kunt al beginnen. Al met al nog een druk programma voor de rest van het jaar. Maar dat is niet erg,
want we zijn weer gezellig op school en kunnen heel hard werken. Wij hebben er zin in.

Groep 5
Na een lange tijd thuis werken zijn we weer van start gegaan. Wat is het fijn om alle kinderen na zo’n lange lockdown weer te mogen ontvangen in de klas. De eerste week op school hebben we samen hard gewerkt om alles
weer in orde te krijgen in de klas.
We zijn aan de slag gegaan met het terugblikken naar de opdrachten in de thuiswerktijd en hebben een start
gemaakt met de nieuwe blokken. De vrijdag voor de vakantie was een gezellige dag. We hebben ondanks de
maatregelen, tijdens carnaval toch een klein feestje in de klas gevierd. We hebben een leuke carnavalsquiz
gemaakt, gehost op muziek, knutselwerkjes gemaakt en vooral veel met elkaar gelachen. Leuk dat iedereen uit
de klas verkleed was.
Deze week zijn we gestart met blok 8 van rekenen. In dit blok gaan we het hebben over:
rekenen tot en met 1000
schattend vermenigvuldigen met sommen als 5 x 0,58
delen met en zonder rest
meten, wegen in kilogram en gram
oriënteren in de ruimte, plattegronden maken en lezen
Bij spelling zijn we deze week aan de slag gegaan met verkleinwoorden, dit is het laatste onderwerp van thema
5. De laatste lessen van thema 5 zullen vooral aan dit onderwerp besteed worden. We merken dat de jager en
bakker woorden nog steeds erg lastig zijn. Op gynzy werelden ‘open en gesloten lettergrepen’ kunnen de
kinderen dit extra thuis oefenen. Ook bij taal zijn we aan het einde van het thema, we zijn hier vooral nog bezig
met het plaatsen van de komma en het zoeken van het zelfstandige naamwoord.

Spreekbeurten
Deze week zijn we gestart met de spreekbeurten. We hebben al mooie spreekbeurten voorbij zien komen.
Eerder in de mail hebben jullie de planning al ontvangen, maar deze is ook terug te zien op de website. Zetten
jullie allemaal de datum in jullie agenda? Veel succes met de voorbereidingen, we kijken uit naar nog meer
mooie spreekbeurten!
Lezen
We willen graag het lezen nog eens onder de aandacht brengen. Probeer iedere dag thuis een kwartiertje te
lezen. Leen boeken in de bieb. Dit kunnen ook tijdschriften of informatieboeken zijn, maar zorg ervoor dat het
aansluit bij de interesses zodat het lezen leuk blijft.
Ook het lezen van woordrijtjes met gebruik van een stopwatch of zandloper is een prima oefening. Laten we er
samen voor werken om weer een AVI-niveau hoger te komen.

Groep 6
Na een heerlijke vakantie zijn we eindelijk weer van start gegaan.
Ze hadden er zin in.
Bij rekenen zijn we druk bezig met de breuken, cijferend aftrekken en verhaaltjessommen.
Bij taal zijn we begonnen aan thema 6. Hierin hebben we een start gemaakt met de voorvoegsels en de
achtervoegsels. Komende weken staan de samengestelde zinnen en de aanhalingstekens op de planning. Ook de
woorden van woordenschat worden weer druk geoefend. De betekenis van deze woorden kunnen de leerlingen
ook thuis leren. Ze zijn te vinden op de site.
Ook bij spelling zijn we begonnen aan thema 6. Hierbij komen de woorden die eindigen op -heid, de woorden
met apostrof 's en woorden waar de "c" klinkt als een "k" aan bod.
Voor sommige leerlingen hebben we een nieuwe datum gepland voor hun spreekbeurt. Dit geldt alleen voor de
leerlingen die hun spreekbeurt hadden moeten doen in de periode van de lockdown.

Groep 7
Na de tweede lockdown, waarin iedereen heel hard heeft gewerkt, waren we blij dat de scholen weer open
mochten. U als ouder bent bij het thuisonderwijs nauw betrokken geweest. Daarvoor heel hartelijk dank! De
eerste week na de opening hebben we het nodige herhaald en gekeken waar iedereen stond. Daarna volgde een
weekje vakantie. Een weekje waarin even helemaal niets hoefde, alleen maar lekker ontspannen!

-Na de vakantie gingen we dan toch weer echt verder met nieuwe lesstof:

We zijn voor taal momenteel volop bezig met het leren van de
persoonlijke voornaamwoorden. Daarnaast moeten we kijken of
het persoonlijke voornaamwoord een onderwerp is in de zin, een
lijdend voorwerp of een meewerkend voorwerp. Het oefenen van
het rijtje helpt bij het zoeken van de persoonlijke
voornaamwoorden.
De kinderen hebben geleerd dat ze het onderwerp vinden door de
wie vraag te stellen. Het lijdend voorwerp door de wat vraag te
stellen en het meewerkend voorwerp door de aan wie of voor wie
vraag te stellen.

Rekenen:

Tijdens de rekenlessen oefenen we regelmatig met het omzetten van breuken in kommagetallen en andersom.

-Waarom moet je nooit stoppen met het onderhouden van de tafelsommen?
Tafelsommen komen in de rest van je leven terug. Op de basisschool gebeurt dit uiteraard bij opgaven waarbij
cijferend wordt vermenigvuldigd, maar bijvoorbeeld ook bij het berekenen van inhoud of oppervlakte. In de
hogere groepen zijn tafels helemaal onmisbaar. Bij het optellen of aftrekken van breuken denk je misschien
geen tafels nodig te hebben. Maar als de breuken die je optelt ongelijknamig zijn, maak je ze gelijknamig met
behulp van tafelsommen. Maar ook bij staartdelingen en het maken van procentsommen zijn de tafels
onontbeerlijk. Blijf de tafels dus regelmatig herhalen, het rekenen wordt er dan zoveel gemakkelijker door.
-Natuurlijk zullen in deze periode ook de Cito’s van M7 worden afgenomen.
-De spreekbeurten die door de lockdown niet konden doorgaan, zijn inmiddels verzet en de betreffende
kinderen en hun ouders zijn daarover al geïnformeerd.
-De toetsen Wijzer! van thema 3 van Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek zullen niet meer
worden afgenomen. Dit, omdat we tijdens de lockdown al aan thema 4 waren begonnen en dit thema inmiddels
bijna is afgerond. De toetsdata van thema 4 komen weer als vanouds te staan op o.a. de website.

-De Laarbeekse voorleeswedstrijd waaraan Nova uit onze groep deelneemt is dit jaar
i.v.m. Corona in een geheel ander jasje gegoten. We hebben vanuit school een
opgenomen filmpje moeten insturen waarop Nova voorleest.
Op 24 februari om 10.30 uur kwamen alle deelnemende klassen en de juryleden bij
elkaar via Zoom.
Er werd hier een feestelijke online ontmoeting van gemaakt.
Tijdens deze onlinebijeenkomst gaf de jury commentaar op alle voorlezers, net zoals
dat normaal bij een fysieke voorleeswedstrijd gebeurt.
Tenslotte maakte de juryvoorzitter de winnaar bekend.
Helaas is Nova het niet geworden alhoewel ze een geweldig jurycommentaar heeft
gekregen.

De Muldershof is trots op Nova.
Groep 8
Aanmelden VO
Deze week zijn de laatste adviesgesprekken in groep 8. U gaat uw kind vervolgens digitaal
aanmelden op de VO school naar keuze. Gebruik hiervoor de website van de desbetreffende
school of https://www.devogids.nl/. We vragen u om uw kind zo vroeg mogelijk aan te melden
(bij voorkeur in de eerste week van maart). Dit om voldoende ruimte te bieden aan de VO
school om zich voor te bereiden op de instroom. Kijk voor de exacte aanmelddagen op de
website van de VO school.
Bright Ideas Challenge
Tijdens de bright ideas challenge bedenken leerlingen van groep 8 oplossingen voor grote uitdagingen. Hoe
zorgen we ervoor dat ons leven slimmer, schoner en zuiniger is. Door anders te wonen, anders te verplaatsen en
anders te produceren. En er geldt maar één regel: alles kan, alles mag. We zijn op dit moment bezig met stap 4.
De leerlingen kiezen een van de drie onderwerpen, onderzoeken de problemen en bedenken veel verschillende
oplossingen. De komende week gaan ze de oplossing verder uitwerken en presenteren.
Als good practise hebben we afgelopen maandag een presentatie gehad van het bedrijf Formula Air te Beek en
Donk. Zij hebben een innovatie bedacht voor het filteren van lucht. Hierover staat een artikel gemaakt door
onze leerlingen in deze Muldermail.

Afbeelding van een tekenmachine die tijdens stap 3 (Create) gemaakt zijn door leerlingen in 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
digitaal afnemen op woensdag 31 maart. Op examen.vvn.nl kan je kind oefenexamens maken, een ouder-kind
quiz doen en testen hoe het staat met zijn of haar kennis over de -begrippen, -regels en verkeersborden.

