25 november 2021

Belangrijke data
3 december:
7 december:
9 december:
10 december:
23 december:
24 december:
27 december t/m 7 januari:

Sinterklaasviering.
School uit om 12.00 uur voor alle kinderen!!!!
Vergadering MR
Vergadering OR
Muldershof heeft talent
Muldershof heeft talent
Kerstviering 17.30-19.00 uur Alle kinderen worden op de normale schooltijd
verwacht en tijdens de kerstviering in de avond!!!!
Studiedag Alle kinderen zijn deze dag vrij!!!!!
Kerstvakantie.

Jarigen
Maand december
05-12
06-12
08-12
09-12
09-12
11-12
14-12
17-12
18-12
19-12

Thijs groep 5
Sil groep 7
Daaf groep 4
Nona groep 4
Mathijs groep 6
Yuliénne
toekomstig
Zara groep 1/2b
Kylana groep 1/2b
Fen groep 4
Sabine groep 3

20-12
21-12
21-12
22-12
24-12
25-12
26-12
29-12
30-12
31-12

Linde
toekomstig
Sara groep 1/2b
Sam groep 1/2b
Sofie groep 5
Lieke groep 7
Abby groep 7
Mila groep 3
Jesse groep 7
Juul groep 3
Lasse groep 1/2a

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Klassenboek
Zoals u weet maken we gebruik van de school app. In de school app zit een onderdeel klassenboek. Via deze
tegel delen de leerkrachten momenten in de groep en/of bijzondere activiteiten in de groep of op school. Hierbij

zult u merken dat er verschil kan zijn met betrekking tot de frequentie van het delen van activiteiten. De
dagelijkse zaken zullen over het algemeen in de onderbouw meer gedeeld worden . In de bovenbouw zal dit
meer gericht zijn op de bijzondere activiteiten die de kinderen zelf, in de groep of binnen de school doen.
Met vriendelijke groet,
Suzanne Jägers

Corona maatregelen
Helaas zijn de maatregelen weer aangescherpt. Ook op onze school zien we dat de besmettingen oplopen. Om
zowel de kinderen als onze medewerkers te beschermen is het van belang de basisregels in acht te nemen:







iedereen wast regelmatig de handen; er worden geen handen geschud;
volwassenen houden minimaal 1,5 meter afstand; ook kinderen geven elkaar zoveel mogelijk de
ruimte;
alle ruimtes, met name de klassen, worden goed geventileerd;
we niezen en hoesten in de elleboog;
iedereen die klachten heeft, blijft thuis;
wanneer iemand positief getest is, blijft hij/zij thuis.

Kinderen van 4-12 jaar moeten thuisblijven als zij:





worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is;
een huisgenoot met COVID-19 hebben;
een nauw contact zijn van iemand met COVID-19;
een quarantaineadvies hebben na terugkomen uit het buitenland.

Wij vragen u als ouder(s)/verzorger(s) nadrukkelijk de basisregels te volgen. Bij twijfel over quarantaine neem
dan contact op met de GGD. Wij doen dit ook! Het kan een ieder helpen.
Door bovenstaande regels te hanteren kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat het aantal besmettingen op
onze school tot een minimum wordt beperkt en dat het onderwijs open blijft. Wij rekenen op uw begrip en
medewerking en bovenal: blijf gezond.

Sinterklaas op de Muldershof
Vrijdag 3 december zal op school een feestdag zijn omtrent Sinterklaas. De school is
helemaal versierd in sinterklaassferen echt geweldig!
We hopen dat Sinterklaas ondanks corona misschien toch onze school kan bezoeken.
Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 zal de ochtend in het teken staan van surprise. We
gaan er een leuke sinterklaasdag van.
Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit!!!!

Inluiden nieuwe schooljaar
Op maandag 10 januari zullen wij niet, zoals wel vermeld op de jaarkalender, het schooljaar feestelijk inluiden.
Als er iets mogelijk is met betrekking tot de coronamaatregelen hoort u dit tijdig van ons.

Kerstviering
Dit jaar vindt de kerstviering in de avond plaats. De kinderen worden op donderdag 23 december tijdens de
normale schooltijd verwacht en in de avond van 17.30 uur tot 19.00 uur voor een feestelijk kerstdiner. Het zou
leuk zijn als alle kinderen in hun feestelijke kerstkleding naar school komen om gezellig samen in de klas te
genieten van een heus kerstdiner.

Groepen
Groep 1-2
Op dit moment zitten we helemaal in sinterklaassferen. De kinderen zijn enthousiast en vinden het ook wel
spannend.
Op maandag 6 december mogen de kinderen een klein cadeautje (met weinig kleine losse onderdelen) vanuit
thuis mee naar school brengen waarmee ze tijdens de werkles kunnen spelen. Het cadeautje graag voorzien van
naam.
Diezelfde dag wordt de klas omgetoverd in het thema Kerst, waaraan we de resterende weken tot aan de
kerstvakantie werken.
Op vrijdag 3 december wordt de nieuwe themahoek (kerststal) ingericht. Hiervoor zoeken we nog stro, een
voederbak (of iets wat erop lijkt), een groot oud gordijn, kleding voor Maria, Jozef, engeltje, een wikkeldoek en
een wollen bodywarmer (voor schaapje) of iets wat we hiervoor kunnen gebruiken. Geef het gerust, voorzien
van naam, aan uw kind mee naar school.
Nieuwe stagiaire in groep 1-2A
Hoi, ik ben Mare Leenders ik kom hier op de woensdag en op de donderdag
stagelopen in groep 1 2 a. Ik ben 16 jaar oud ik kom uit Mariahout. Ik zit op de
Leijgraaf op school in Veghel. Ik doe de opleiding pedagogisch medewerker en
onderwijs assistent. Ik kijk er naar uit om hier stage te lopen.

Groep 3
Taal
Komende week beginnen we met kern 4. U ontvangt dan een brief met daarin de informatie wat er in de
komende tijd aan bod komt tijdens de taallessen. Ook sturen we dan het 'veilig en vlot' boekje digitaal zodat u
thuis met lezen kunt oefenen met uw kind. Het duo-lezen gaat voorlopig nog door op dezelfde manier.
Rekenen
Ook met rekenen beginnen we deze week met blok 4. Het volgende komt hier aan bod:
- Verder- terugtellen tot 30
- Splitsen van getallen in 10-voud en 1-heden
- Splitsingen t/m 10
- Nabouwen en construeren van blokkenbouwsels

Volgende week maandag is juffrouw Marjan in de klas i.p.v. juffrouw Mieke.
Vrijdag 3 december is er een Sinterklaasviering op
school. Onze groep heeft al een mooi gedichtje geleerd
voor de Sint. De ochtend zal verder in het teken staan van
Sinterklaas, we gaan er een gezellige morgen van maken.
In de klas wordt ook al veel gewerkt aan dit thema. Er is
een speciale hoek waarin kinderen een brief mogen
schrijven aan Sinterklaas. Ze doen de brief dan in de
brievenbus die op de gang staat bij de groepen 1-2.
De school is op 3 december om 12 uur uit. We wensen
iedereen een gezellig Sinterklaasweekend!

Groep 4
Rekenen
Bij rekenen zijn we alweer aangekomen in blok 4. In dit blok komt het volgende aan bod:
 Verder- en terugtellen in sprongen van tien vanaf een willekeurig getal;
 Schattend plaatsen van getallen op een lege getallenlijn waarop twee getallen staan aangeven;






Het aanvullen tot het volgende tienvoud op de getallenlijn;
De kinderen meten oppervlakte met een natuurlijk maat;
De waarde van euromuntjes en briefjes. Ze leren gepast betalen en terugkrijgen;
En tot slot wordt er in blok 4 gestart met de begripsvorming van de tafeltjes.

Taal en spelling
Bij taal en spelling hebben we thema 2 afgesloten. Vorige week hebben we een tussenweek gehad, waarin we
de eerste twee thema's herhaald hebben. Deze week zijn we gestart met thema 3. Het onderwerp van dit thema
is mijn school.
De themawoorden van taal zijn terug te vinden op onze website onder het kopje ‘groep 4’. De volgende
onderwerpen komen dit thema aan bod:
 Klinkers en medeklinkers
 Het bijvoeglijk naamwoord
 Werkwoord en zelfstandig naamwoord in een zin
 Samenstellingen zoals: eet + lepel = eetlepel
Bij spelling komen de volgende spellingscategorieën aan bod:
 Woorden met – ng en -nk
 Woorden met ei en ij
 Woorden met –eer, -oor en – eur.
Technisch lezen:
We zijn in groep 4 bezig met het uittesten van een nieuwe methode voor technisch lezen. De afgelopen periode
hebben we gewerkt met de methode ‘Station Zuid’. Afgelopen week zijn we gestart met de methode ‘Karakter'.
De kinderen vinden het leuk om verschillende methodes te leren kennen. Naast deze methode, lezen we veel in
onze leesboeken en komt er meerdere keren in de week het racelezen voorbij. Lezen en racelezen zijn ook
leuke/leerzame dingen om thuis te oefenen.

Groep 5
Spreekbeurten
Na de vakantie gaan we in groep 5 van start met de spreekbeurten.
Via de mail is het stappenplan en de planning al verstuurd. Deze is ook terug te vinden op de website bij groep
5.
Rekenen
We zijn gestart met blok 4. In dit blok komen de volgende doelen aan bod:
 Splitsen en samenstellen van getallen t/m 100
 Optellen en aftrekken met rijgen
 Uitrekenen van sommen als 6x70 naar analogie van 6x7.
 Relatie zien tussen een deelsom en een keersom.
 Het bepalen van de oppervlakte en omtrek van op een rooster getekende regelmatige en onregelmatige
figuren.

Bij veel doelen is het van belang dat de tafels goed geautomatiseerd zijn. In de klas oefenen we dit dagelijks met
korte automatiseringsspelletjes. Toch merken we dat de tafeltjes niet bij iedereen goed geautomatiseerd zijn.
Er zijn diverse apps en websites om ook thuis op een leuke en speelse manier de tafeltjes aan bod te laten
komen.
Spelling
Ook bij spelling zijn we met een nieuw thema bezig
De volgende categorieën komen hierbij aan bod:|
 Woorden met ij
 Woorden met be-, ge- en ver Woorden met achtervoegsel -te
 Woorden met achtervoegsel -ig
 Woorden met achtervoegsel -lijk
Taal
Het derde thema van taal is gestart.
De themawoorden zijn terug te vinden op de website. Het is fijn als deze thuis ook een keertje aan de orde
komen. Op school oefenen we de woorden geregeld met spelletjes en woordzoekers. Ook zijn de woorden
altijd terug te vinden op de themamuur.
 Andere doelen die de komende periode aan bod komen zijn:
 Kinderen leren de gebiedende wijs
 Kinderen leren wanneer je het uitroepteken gebruikt
 Kinderen leren de (on)regelmatige vormen van de trappen van vergelijking
 Kinderen kunnen een routebeschrijving schrijven
 Kinderen kunnen woorden sorteren op basis van 1 of meer eigenschappen
Kerstmusical
Er wordt druk geoefend voor de kerstmusical.
In de klas zingen we dagelijks de liedjes. De teksten worden 2-3 keer per week geoefend. De kinderen
mogen de oefenboekjes meenemen naar huis om ook thuis af en toe de tekst over te lezen. Het is wel fijn
als het boekje de volgende dag weer mee naar school komt.
Wat hebben we zin in de uitvoering! Nog even geduld!

Groep 6
Afgelopen week zijn we begonnen met het instuderen va de kerstmusical. Voor de kinderen lopen dus twee
thema's door elkaar; Sinterklaas en kerst.
Ze gaan hier heel goed mee om!
Via de SchoolApp houden we jullie een beetje op de hoogte.
Bij rekenen zijn we druk bezig met het cijferend rekenen. Ze hebben het nu goed onder de knie. De komende
weken gaan we een begin maken met het werken met breuken. Voor veel leerlingen een lastig onderdeel.
Bij taal hebben we deze week thema twee afgerond. Thema 3 heeft als onderwerp "Mode". In dit thema gaat
het over: samenstellingen, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voorzetsels. Ook gaan we
het hebben over letterlijk en figuurlijk taalgebruik. De woorden van woordenschat die bij dit thema horen staan
op de site.
Ook bij spelling gaan we beginnen met thema 3.
Aan bod komen de verkleinwoorden:
-tje, --je, -nkje (broodje, kistje, kettinkje)
Verder komen de woorden die eindigen op -ig en -lijk.
Het oefenen van de tafeltjes blijft belangrijk. Vooral we nu veel met de deeltafels aan de slag gaan. (169:3 =..)

Groep 7
ADIT groep 7
Op 23 november was voor de kinderen van groep 7 de ADIT-afname (adaptieve digitale
intelligentietest). In februari staan de rapportgesprekken gepland. Tevens zal er een
preadvies VO worden gegeven. Dit voorlopige advies is een voorzichtige voorspeller en
gebaseerd op o.a. het leerlingvolgsysteem en de resultaten van de afgelopen jaren.
Medio groep 8 zal het definitieve advies volgen.

Op 24 november heeft groep 7 mijn verjaardag gevierd. Het was een gezellige boel! Mede
dankzij de escape room die was georganiseerd door Lynn en Ise. Dankjewel voor de leuke
cadeautjes! Vandaag hebben we de film ‘Dummie de mummie’ nog verder afgekeken.

We hebben op woensdag 3 november lootjes getrokken. Voor 5 euro mogen de
kinderen een cadeautje en iets lekkers kopen voor een ander. Ook is het de
bedoeling dat de kinderen een leuke surprise maken. Een gedicht van minimaal 10
regels hoort erbij. Op vrijdag 3 december gaan we de surprises uitpakken. Het is de
bedoeling dat de surprises op 2 december worden ingeleverd tussen 14.30 en 15.00
uur. Verpakt in een grijze vuilniszak bijvoorbeeld met aan de buitenkant een
envelopje, dat is omgedraaid, zodat de naam niet meteen herkenbaar in beeld
komt.

En als de Goedheiligman naar Spanje is vertrokken, dan wordt het weer snel tijd
worden om het lokaal in kerstsferen om te toveren.

Groep 8
Ouder-kind gesprekken
Afgelopen week hebben de voortgangsgesprekken plaatsgevonden in de groepen 8. Kinderen, ouders en
leerkrachten hebben samen het welbevinden en de schoolprestaties besproken. Weliswaar anders dan dat we
gewend zijn, desalniettemin kijken wij er positief op terug. Een goed moment om stil te staan bij de talenten en
ontwikkelingspunten van één ieder. Later dit jaar (medio februari) volgen de adviesgesprekken.

Sinterklaas
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. Op de surprise de naam voor
wie het cadeau is. Het is de bedoeling dat de surprises op 2 december worden gebracht
tussen 14.30 en 15.30 uur. Alle kinderen hebben op vrijdag 3 december een continurooster
tot 12.00 uur.
Verkeersweek
Afgelopen vrijdag werd de verkeersweek afgesloten met de prijsuitreiking van de challenge ‘Op voeten en
fietsen naar school’. Groep 8 werd uitgeroepen tot winnaars van 2021!!!
Later dit schooljaar staat het verkeersexamen op het programma. Voor meer info of oefenexamens kunt u
kijken op de website www.examen.vvn.nl

Wereldoriëntatie
Bij de vakken geschiedenis en aardrijkskunde hebben we het gehad over Afrika. De slavenhandel tijdens de
gouden eeuw is aan bod gekomen. We hebben gekeken naar de liedjes die deze slaven vaak als protest zongen
op de plantages waar zij moesten werken. Tijdens de aardrijkskundeles hebben we o.a. gekeken naar
verschillende klimaten. Op het themabord hebben we belangrijke begrippen, foto’s en een tijdlijn hangen die de
kinderen zelf aanvullen.

Nieuws van de bso
Iedere week gingen de kinderen van de Hommelgroep en de peuterspeelzaal sporten in de gymzaal van de
Muldershof. Nu met corona kan dit helaas even niet.

De dagen wisselen om de paar weken zodat alle kinderen van beide groepen aan de beurt komen om mee te
gaan. Door iedere keer andere toestellen te gebruiken kunnen de kinderen oefenen met hun evenwicht , het
lijkt eenvoudig wat ze doen maar oh zo belangrijk voor de balans. Tijdens het spelen leren ze om te wachten op
elkaar en wat ze zelf nog eng of moeilijk vinden, zien ze bij anderen dat het wel kan. Dat stimuleert natuurlijk
om het zelf ook te proberen.... Heel leuk om te zien dat de kinderen na verloop van tijd wat meer
zelfvertrouwen ontwikkelen. En niet onbelangrijk, het sámen sporten en spelen is oh zo leuk!

