26 november 2020

Belangrijke data
4 december:
18 december:
21 dec. t/m 1 jan.:

Sinterklaasviering. School om 12.00 uur uit voor alle kinderen!!!!
Kerstviering. School om 12.00 uur uit voor alle kinderen!!!!
Kerstvakantie.

Jarigen
Maand december
5-12
6-12
8-12
8-12
9-12
9-12
10-12
14-12
17-12
18-12
19-12

Thijs groep 4
Sil groep 6
Daaf groep 3
Tijn groep 8
Nona groep 3
Mathijs groep 5
Bram groep 8
Zara
Kylana groep 1/2b
Fen groep 3
Sabine groep 1/2b

toekomstig

21-12
21-12
22-12
23-12
24-12
25-12
26-12
29-12
30-12
31-12

Sam
Sara
Sofie groep 4
Ella groep 8
Lieke groep 6
Abby groep 6
Mila groep 1/2b
Jesse groep 6
Juul groep 1/2b
Lasse

toekomstig
toekomstig

toekomstig

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Traktatie
Zoals de meeste ouders al doen, willen we het toch nog maar eens een keertje onder de aandacht brengen.
In deze corona periode 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.

Sinterklaas op de Muldershof
Vrijdag 4 december zal op school een feestdag zijn omtrent Sinterklaas. 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!!!!

Kerstviering

Kerstviering De Muldershof 2020
De plannen voor Kerstmis dit jaar zullen i.v.m. COVID-19 iets anders zijn dan aanvankelijk op de planning stond:
het geplande kerstdiner op donderdag 17 december van 17.00 - 19.00 uur zal komen te vervallen.
Wel lijkt het ons een leuk idee om toch een gezamenlijke maaltijd te hebben. Daarom willen we ontbijten op
school op vrijdag 18 december. Het is dan de bedoeling dat ieder kind een eigen ontbijt van thuis meebrengt.
Op school kunnen we dan pakjes melk, chocomel of yogi uitdelen. Om extra sfeer te creëren zou het leuk zijn als
iedereen in feest/kerstkleding naar school komt.
De ouderraad zal voor een leuke verrassing zorgen.
Na het ontbijt is er tijd om het kerstverhaal te vertellen.
10.15 uur pauze
10.30 uur - 12.00 uur eigen programma. Er zullen dan allerlei activiteiten rond het thema kerst
plaatsvinden in de diverse klaslokalen. U kunt dan denken aan gezelschapsspelletjes, een
kerstfilm, knutselen, etc.
We gaan er samen een gezellige ochtend van maken!
___________________________________________________________
Om nog iets meer invulling aan de kerstgedachte te geven, hadden we gedacht om ieder kind een kerstkaart te
laten maken voor een oudere/iemand die eenzaam is tijdens deze coronaperiode. Het kind moet daar
(eventueel in overleg met de ouders) een bestemming voor vinden. (Het is niet de bedoeling dat deze naar opa
of oma gaat). We willen deze gaan maken in de week van 14 december, zodat ze zeker 18 december klaar (en
droog) zullen zijn.

Even voorstellen
Hallo allemaal.
“Mijn naam is Bram Werdens en ik ben 17 jaar oud. Ik ben keeper bij Sparta'25
in het 1e. Ik zit in het eerste leerjaar van het Summa sport en bewegen.
Misschien dat sommige kinderen nog weten wie ik ben, van vorig jaar. Toen
heb ik een week snuffelstage gelopen bij meneer Stan, en dat beviel me heel
goed. Daarom vind ik het leuk om weer stage te komen lopen op de
Muldershof. Vanaf maandag 23 november ga ik elke maandag stage lopen bij
de gymlessen van meneer Stan. Ik kijk er naar uit om te starten met mijn stage
en hoop op leuke en leerzame gymlessen.”
Groetjes Bram Werdens

Hallo iedereen,
“Ik ben Maud Veldkamp. Ik ben 17 jaar en doe de opleiding sport bewegen
coördinatie in Eindhoven. Het lijkt me erg leuk om in de toekomst sportief bezig te
zijn en heb erg veel zin in mijn eerste schooljaar. Ik zal aanwezig zijn bij de gymlessen
op vrijdag, om samen met meester Stan de kinderen te voorzien van een leuke
gymles. De Muldershof is voor mij bekend terrein, ben er zelf namelijk leerling
geweest. Leuk om nu terug te mogen komen op mijn oude basisschool. Ik kijk erg uit
naar de samenwerking met Stan, collega’s, de kinderen en de ouders. We gaan er
een sportief, leerzaam en leuk jaar van maken.”
Groetjes Maud

Groepen
Groep 1-2
Mulderhof heeft Talent
Afgelopen week was de eerste editie van MHT van dit schooljaar. Wat een
talenten allemaal! De kinderen hebben ervan genoten.
Sinterklaas
De Sint is weer in het land en ook in de groepen 1-2 is dit goed te merken!
We hebben op de gang een heus Pietenhuis en de kinderen kunnen onder
het huis met blokken de stoomboot nabouwen. In de klas is de rekenhoek
omgetoverd tot een pepernotenbakkerij en de schrijfhoek tot een
inpakhoek. Verder staan de taakjes ook in het thema van de Sint en zijn
Pieten.
Kerst
Als de Sint en zijn Pieten weer naar huis zijn, begint de sfeervolle Kersttijd. Samen gaan we de klas mooi
versieren en er een gezellige tijd van maken!
Basisschool App
We plaatsen regelmatig foto’s in het Klassenboek van de Basisschool App. Heeft u de app nog niet, dan kunt u
deze downloaden in de appstore van uw telefoon.

Groep 3
Taal-lezen
Zoals u in een eerder bericht heeft kunnen lezen, werken we momenteel in groep 3 aan kern 5.

We raden u aan om thuis ook structureel te oefenen met het lezen van de toegestuurde woordjes van Veilig en
Vlot.
Bij de meeste kinderen is het duo-lezen thuis goed opgestart.
We vinden het fijn dat de kinderen regelmatig hun boekje, dat thuis gelezen is, willen omwisselen voor een
ander boekje. Als het lezen beter gaat stimuleert dat hopelijk het plezier in lezen.
Het is belangrijk dat de kinderen het lezen vooral leuk blijven vinden. Ze ontdekken dan vanzelf dat ze er ook
veel van kunnen leren.
Rekenen
Op het moment zijn we bezig met blok 5, waarin we werken aan de volgende doelen;
* Wij kunnen tellen met sprongen van 5 en 10.
* Wij weten wie de buren van de tienvouden zijn.
* Wij kunnen aantallen tellen door groepjes van 5 en 10 te maken.
* Wij kunnen op verschillende manieren splitsen.
* Wij kunnen pijlensommen maken heen en terug over de 10.
* Wij kunnen lengtes vergelijken met de hulp van stroken.
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. Op een
meetlint 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.
Sinterklaasviering
Op vrijdag 4 december verwelkomen wij Sint-Nicolaas met zijn pieten op onze school.
Dit jaar zal de Sint alleen voor de kinderen te zien zijn in de aula van onze school.
Kinderen die dat willen mogen dan als Pietje of Sinterklaasje naar school komen.
Groep 3 en 4 zijn van 9.30 tot 10.15 uur aan de beurt om de Sint in de aula een bezoek te brengen en hun
optredens aan de Sint te vertonen.
De school is op deze dag om 12.00 uur uit. Een lunchpakket is daarom niet nodig.
Wij wensen alle kinderen en ouders een gezellig Sinterklaasfeest.
Kerstviering
Op vrijdag 18 december beginnen we samen met een ontbijt in de klas. Voor dit ontbijt nemen de kinderen
i.v.m. Corona hun eigen eten mee naar school. We maken het dan gezellig met lichtjes en muziek. Op deze
ochtend gaan de kinderen samen spelen, knutselen, zingen etc.
Om 12.00 uur begint voor alle kinderen de kerstvakantie. Een lunchpakket is dan niet nodig.
Spreekbeurt
Na de kerstvakantie zijn de kinderen van groep 3 aan de beurt om een spreekbeurt te houden.
Per mail hebt u een bericht ontvangen met de datum waarop uw kind aan de beurt is en wat andere informatie.
Bij een spreekbeurt is het de bedoeling dat de kinderen gewoon kort iets vertellen over een zelf gekozen
onderwerp. Ze mogen daarvoor spullen of plaatjes meenemen als ze dat willen.
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

Groep 4
Rekenen
Bij het rekenen komende de volgende onderdelen komen aan bod:
Vermenigvuldigen
* introductie van het keerteken, de formele schrijfwijze van de vermenigvuldiging
* begripsvorming: relatie keerteken, lange optelsom (herhaald optellen), tekening,
sprongen op
getallenlijn
* constructie van de tafel van 5 met de strategieën verdubbelen, halveren, één keer meer en
één keer minder
Schatten / rekenen t/m 100
* schatten bij optellen
* optellen en aftrekken met tienvouden in sprongen van10 op de lege getallenlijn
bijv. 43 + 30; 64 – 20
* aftrekken vanaf een tienvoud bijv. 40 − 7; 50 – 3
Meetkunde: bouwen / Meten: lengtematen
* bouwsels maken met meerdere blokken
* tekenen van bijbehorende plattegronden met hoogtegetallen
* meten in meters en centimeters
We zijn steeds meer bezig met de tafels in groep 4. De kinderen kunnen een tafeldiploma verdienen
wanneer ze de tafels 1 t/m 10 goed beheersen. Het is belangrijk dat de kinderen de tafels 1 t/m 10
goed beheersen. Hier hebben ze niet alleen in groep 4, maar ook zeker volgend schooljaar in groep
5 (en de jaren daarna) veel profijt van, omdat ze daar snel met de deelsommen gaan beginnen. Als
je de tafels kent, wordt rekenen een stuk makkelijker.
Oefening baart kunst!
Wij willen jullie vragen om thuis ook regelmatig te oefenen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende
leuke websites om thuis ook te oefenen. Bijv. www.tafelsoefenen.nl en www.tafeldiploma.nl. Typ op
Google maar eens in: tafels oefenen en er verschijnen een heleboel leuke websites.
Op Gynzykids kunnen ze dan als ze denken dat ze een tafel goed weten een soort tafeltestje doen.
Ga naar Gynzykids, log in, klik op oefenen, klik op tafeltoetser. Lukt het om 3 sterren te halen, dan
mogen ze bij die tafel een sticker plakken op hun tafeldiploma. Als deze kaart vol is t/m 10 krijgen
ze het tafeldiploma mee naar huis.
Taal
Volgende week hebben we een herhaalweek.
Daarna gaan we beginnen met thema 4:
De kinderen:
* leren de betekenis van 12 themawoorden
* dat woorden uit klankgroepen bestaan
* een uitnodiging schrijven
* wat pictogrammen zijn
* wat een zin is
* een zin maken door vragen te stellen over het werkwoord
* woorden onthouden door er een tekening van te maken
* een verhaal in chronologische volgorde vertellen

Spelling
Ook bij spelling gaan we de komende week herhalen.
Daarna gaan we bij spelling aan de slag met luisterwoorden. Deze woorden schrijf je zoals je ze hoort. Woorden
met –aai, -ooi en-oei komen aan bod (bijv. haai, kooi en boei).
Ook leren we weetwoorden. In dit thema zijn dat woorden met voorvoegsel be-, ge- en ver. (bijv. bezoek, gebak, verkeer.
Ook komt er een regelwoord aan bod: woorden met d aan het eind die klinkt als t (bijv. hond)

Groep 5
Ondanks het feit dat de Sint in aantocht is, wordt er toch hard gewerkt. De kinderen kijken enorm uit naar 5
december. De een wil wat meer dan de ander, maar voor elk kind brengt het de nodige spanning met zich mee.
Alvast veel plezier met pakjesavond gewenst, maak er wat leuks van.
Met rekenen zijn we gestart met blok 5. In dit blok liggen de accenten op het optellen en aftrekken t/m 1000,
het splitsen van hogere keer sommen, delen met eventuele rest en we gaan het hebben over meten met
lengtematen. Weer een uitdagend rekenblok waar we met de klas mee aan de slag gaan. De basis voor het
splitsen en het delen blijven de tafels. Het zou fijn zijn als u hier thuis ok nog wat tijd aan besteed.
In het thema van spelling hebben we het dit blok over de weetwoorden met de lange ij. De regelwoorden met
de voorvoegsel be-ge-ver-te en de achtervoegsels ig-lijk. We merken dat dit al goed gaat. Het blijft lastig om de
jager- en bakkerwoorden zonder fouten te schrijven. Om deze regel goed toe te kunnen passen, hebben we een
hulpkaart aan de muur. Misschien kunt u uw kind vragen of uw kind al begrijpt wat de jager- en bakkerregel is.
Er zijn leuke onderwerpen gekozen voor het houden van de spreekbeurten. De voorbereiding kan beginnen.
Houd alsjeblieft goed in de gaten wanneer uw kind aan de beurt is, zodat u samen met uw kind tijdig kunt
beginnen met de voorbereidingen. Op de website en op de mail kunt u het stappenplan vinden. Wij zijn erg
benieuwd wat jullie voorbereiden en kijken uit naar de presentaties.
We hebben een begin gemaakt om de toetsen van de zaakvakken op de planning te zetten. De data en
samenvattingen zijn te vinden op de website. Op deze manier kunt u tijdig met uw kind een start maken.
We hebben met de klas een klassendoel. Met dit doel houden we rekening, zodat iedereen zich op zijn gemak
voelt. Het doel waar we nu aan werken is: we spelen met elkaar buiten en zorgen dat iedereen een fijne pauze
heeft.

Groep 6
Langzaamaan komt 5 december dichterbij. Het gaat regelmatig over het schrijven van de gedichtjes en het
maken van de surprises. We zijn heel benieuwd naar de resultaten!
Bij rekenen hebben we twee weken hard gewerkt aan de breuken, het metriek stelsel (km, hm, dam, m dm, cm,
mm en l, dl, cl en ml). Pittige stof!

Bij spelling zijn we begonnen aan de meervoudsvormen: -en, -s, 's, eren. Met de inzet van de Denkbeelden en de
coöperatieve werkvormen kunnen we dit goed oefenen op veel verschillende manieren.
Taal staat in het teken van de verleden tijd en de tegenwoordige tijd. Komende week gaan we starten met
"zinsdelen". De woorden van Woordenschat staan op de site. Deze worden in de toets gevraagd, dus een keer
extra oefenen thuis kan geen kwaad.
Inmiddels staan de toetsen voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek weer op de planning.
Succes met het dichten, knutselen en studeren!

Groep 7
Bezoek Oorlogsmuseum Overloon
Op maandag 3 november zijn we met de groep naar het museum geweest. In verband
met Covid-19 was het programma iets anders dan andere jaren, maar de kinderen
hebben toch een leerzame dag gehad. Fijn dat er voldoende ouders waren om de
kinderen te vervoeren en te begeleiden. Hartelijk dank daarvoor!
ADIT groep 7
Op 10 november was voor de kinderen van groep 7 de ADIT-afname (adaptieve digitale
intelligentietest). De uitslag hiervan heeft u inmiddels ontvangen. 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 volgt het 'officiële' adviesgesprek.
Jarig
Op woensdag 25 november heb ik mijn verjaardag gevierd. Het was een heel gezellig dagje! Dankjewel allemaal!
Surprise (reminder)
Het is de bedoeling dat de kinderen op donderdag 3 december tussen 14.30 –
15.30 uur hun surprise al op school zetten. Graag met een vuilniszak eromheen.
Op de vuilniszak komt de naam voor wie de surprise bestemd is. Het is de
bedoeling dat alléén kinderen de surprise naar binnen brengen.
Op vrijdag 4 december is de school om 12.00 uur!!!
Kerstviering
En dan gaan we al richting kerst. Ook dit zal anders gevierd worden dan andere
jaren. Het eerder geplande kerstdiner op donderdag 17 december kan helaas niet doorgaan. Toch gaan we er op
vrijdagochtend een fijne happening van te maken. We willen o.a. samen ontbijten. Daarom vragen we of ieder
kind zijn eigen ontbijt mee naar school wil brengen. De school zorgt voor pakjes drinken. De ouderraad zal voor
een leuke verrassing zorgen. Het zou leuk zijn als iedereen die dag in kerst/feestkleding naar school komt. De
school is al om 12.00 uur uit!!!

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 woensdag 4 november zijn 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 4
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 3 december worden gebracht tussen
14.30 en 15.30 uur. Alle kinderen hebben op vrijdag 4 december een continurooster tot
12.00 uur.
Marietje Kessels
Komende week is al weer les 11 van het Marietje Kessels project. In les 12 zal het examen plaatsvinden. Helaas
mogen ouders dit jaar niet komen kijken. In plaats daarvan komt groep 7 de kinderen steunen. We kijken er
naar uit om alle kinderen te kunnen feliciteren met het behaalde resultaat.

Muldershof heeft talent
In week 48 stond Muldershof heeft talent gepland. Op woensdag 25 november was groep 8 aan de beurt. Er zat
genoeg talent in groep 8! Ze hebben een optreden laten zien, op het liedje ‘Waka Waka’, waarbij werd gedanst,
gevoetbald en muziek gemaakt. Dit lied is gekozen, doordat wij met het thema Afrika bezig zijn. Dit is ook te zien
op ons themabord in de klas, zie foto hieronder. We hebben genoten van alle optredens!

