27 augustus 2020

Belangrijke data
1 sept:

Medezeggenschapsraadvergadering
Ouderraadvergadering
Startgesprekken
Startgesprekken
Schoolfeestdag
Week tegen het pesten
Schoolfotograaf
Start kinderboekenweek

10 sept:
14 sept:
15 sept:
21 sept:
22 sept:
30 sept:

Jarigen
Maand September
08-09
08-09
09-09
10-09
12-09
12-09
16-09

Liv groep 7
Sjoerd groep 3
Vic groep 5
Roos groep 5
Indra groep 6
Shay
Juul groep 3

toekomstig

17-09 Ruben
23-09 Luc
24-09 Tim groep 8
24-09 Rens groep 6
26-09 Vera groep 6
27-09 Tijn groep 7
28-09 Laura groep 7

toekomstig
toekomstig

Iedereen hartelijk gefeliciteerd!!

Algemeen
Welkom
Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen maandag zijn we weer fris gestart na een welverdiende vakantie.
De start was dit jaar wat alternatiever, maar niet minder leuk, i.v.m. de coronaregels die ook nu nog steeds
gelden voor de scholen.
In het filmpje wat iedereen ontvangen heeft, heeft u onder andere kunnen zien welke onderwerpen er komend
schooljaar aan bod komen, door middel van dozen die werden opgestapeld. De groepen1 t/m 8, Engels, kindgesprekken, alle ondersteuners in de school en als hoofditem Brainport school.
Wij wensen alle kinderen weer een leerzaam en ondernemend schooljaar.
Dries Klösters.

Even voorstellen
Groep 4
Hallo,
Mijn naam is Vera Verbakel. Ik ben 20 jaar en woon in Beek en Donk. Het
komende halfjaar loop ik stage op maandag en later ook op woensdag in groep 4
bij Karin en Maridy.
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!
Groep 5
Hallo allemaal,
Mijn naam is Vera Brugmans. Ik ben 22 jaar oud en woon in Mariahout. Op dit moment
zit ik in het laatste jaar van de Pabo op Hogeschool De Kempel. Ik heb het geluk dat ik
mijn afstudeerstage mag gaan lopen in groep 5 op basisschool De Muldershof. Hier heb
ik onwijs veel zin in! Jullie zullen mij vooral tegenkomen op maandag en dinsdag, want
dat zijn de dagen waarop ik stage loop. Af en toe zal ik er ook een hele week zijn en
tegen het einde van het schooljaar wordt dit steeds meer. Ik hoop hier veel te leren en
vooral ook veel leuke, nieuwe ervaringen op te doen! Maar daar heb ik alle vertrouwen
in. Als er vragen zijn, stel ze gerust!
Hopelijk tot snel in groep 5!
Vera Brugmans

Groep 7
Hallo ouders en kinderen,
Misschien kennen jullie mij nog van vorig schooljaar. Mijn naam is Emmy van
Gestel. Vorig jaar heb ik al stage gelopen op basisschool de Muldershof in groep 3
en 5. Dit jaar loop ik stage in groep 7 en dit is tevens ook de groep waarin ik
afstudeer. Deze week heb ik al een leuke start gemaakt samen met de kinderen
uit groep 7. Ik kijk erg uit naar de rest van het schooljaar. Mocht je een vraag
hebben, kun je mij altijd aanspreken.
Groetjes,
Emmy van Gestel

Groep 8
Hoi hoi,
Mijn naam is Isa de Gooijer en ik ben 21 jaar. Ik ben een vierdejaarsstudent aan
Hogeschool de Kempel te Helmond. Dit schooljaar mag ik afstuderen, in groep 8,
bij meneer Ton en juffrouw Linda. Op maandag- en dinsdagavond geef ik turnles
in Helmond bij turnvereniging SOS. Zelf doe ik aan stijldansen en dit doe ik op
vrijdagavond, in Dansschool Reniers te Helmond. Ik heb enorm veel zin om er
een super fijn jaar van te gaan maken samen!
Groetjes, Isa de Gooijer

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

Tweede Paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april 2021

Meivakantie

3 mei t/m 14 mei 2021

Hemelvaart

13 en 14 mei (valt in meivakantie)

Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie

26 juli t/m 3 september 2021

Studiedagen
Maandag 26 oktober 2020
Maandag 11 januari 2021
Donderdag en vrijdag 1 en 2 april 2021
Woensdag 30 juni 2021

Groepen
Groep 1-2
Start schooljaar
We zijn heel erg fijn van start gegaan met twee ontzettend leuke kleutergroepen. We gaan er met elkaar een kei
leuk jaar van maken!
Thema
Binnenkort starten we met het thema 'Kunst'. Het biebproject 'Kunst met taart' zal tijdens dit thema ook
centraal gaan staan.
De boekenboom op het kleuterplein is al gevuld met boeken over 'Kunst'.
Het kan zijn dat we u binnenkort via mail vragen om specifieke materialen mee te geven, waarmee we de
themahoek kunnen inrichten. Mocht u ons hierbij kunnen helpen dan zien we deze spullen, graag voorzien van
naam, op school. Het zou fijn zijn als u geen materialen meegeeft waar u een grote waarde aan hecht. Uiteraard
doen we ons best de spullen heel te houden, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.
Mappen en gymschoenen
Helaas hebben we nog niet van iedereen de gymschoenen en mappen ontvangen. Denkt u hier nog aan?

Oproepje
Wij zijn op zoek naar verkleedkleren voor de kleuters. Heeft u nog iets liggen wat we mogen hebben? Dan kunt
u deze inleveren bij de kleuterjuffen.

Groep 3
Start in groep 3
Voor de kinderen van groep 3 is het nog heel spannend wat ze dit schooljaar allemaal zullen gaan leren. Ze zijn
enthousiast begonnen en we hopen er samen een fijn en leerzaam jaar van te maken.
Taal-Lezen
Alle kinderen van groep 3 zijn op maandag 24 augustus j.l. in groep 3 begonnen met kern Start. Hierin leren de
kinderen vooral het werken in de werkboekjes van groep 3. Ook wordt hier de basis van het lezen gelegd. De
kinderen leren de letters i, k, m en s en maken daar woorden mee. Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw
werkboekje. Als een kern is afgelopen, mag het werkboekje mee naar huis.
Het thema van kern 1 is: ‘Beestenboel’. Vanaf kern 1 die start op maandag 7 sept. a.s. werken de meeste
kinderen met een werkboekje “Maan”. Dit zijn de boekjes voor de kinderen die het komende halfjaar alle letters
zullen leren. De kinderen die alle letters al kennen, vlot woordjes kunnen lezen en goed zelfstandig kunnen
werken, krijgen een werkboekje “Zon” en ook een eigen leesboekje “Zon”. De kinderen leren onder andere de
betekenis van verschillende dierennamen (de schildpad, de giraf, het nijlpaard) en van werkwoorden die bij
dieren horen (sluipen, krijsen, kronkelen, draven). In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze
letters en de letters van de vorige kern kunnen ze dan al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks
met het boekje Veilig & Vlot.
Veilig & Vlot voor thuis Binnenkort ontvangt u een mail met daarin kern 1 van Veilig & Vlot, zodat ook thuis
hiermee kan worden geoefend. Zo kunt u uw kind thuis helpen om het lezen beter onder de knie te krijgen. Op
de meeste pagina’s staan woorden en/of zinnen met woorden die bestaan uit een (medeklinker)-klinker(medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en ‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’.
Leesvaardigheid en woordenschat op de computer Binnenkort gaan de kinderen op school op de computer
werken met de software van Veilig Leren Lezen. Ze oefenen daarmee hun leesvaardigheid en woordenschat.
Onze school heeft ook een abonnement op de software van Veilig Leren Lezen voor thuis, zodat kinderen thuis
op een tablet of pc nog meer kunnen oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op school. Via uw
mailadres zullen we uw kind hiervoor binnenkort aanmelden. U ontvangt dan automatisch per mail nadere
informatie over het gebruik van het programma. De inloggegevens voor deze software hopen we mee te kunnen
geven tijdens de startgesprekken.
Rekenen
Tijdens de rekenlessen wordt er aandacht geschonken aan het tellen van voorwerpen en het plaatsen van
getallen op de getallenlijn. Hierbij gaat het vooral om de volgorde van de getallen tot en met twaalf en het heen
en terug tellen tot en met twaalf.
Schrijven
De kinderen schrijven de letters die ze leren dagelijks in een speciaal schrijfboekje. De letters worden via het
digibord aangeboden. Sommige letters vergen nog veel inspanning.

Groep 4
De vakantie zit erop, we zijn alweer hard aan het werk in groep 4! Bij het rekenen herhalen we nog even de
sommen uit groep 3. Verder leren we hoe we de hoofdletters moeten schrijven. Ook het lezen blijft in groep 4
heeeeel belangrijk!
Het is belangrijk dat u ook thuis met uw kind blijft lezen. Breng
regelmatig een bezoekje aan de bibliotheek en neem de tijd om samen te
lezen. Lees liever dagelijks tien minuten met uw kind, bijvoorbeeld voor
het naar bed gaan, dan één keer per week een uur. U stimuleert de
leesontwikkeling van uw kind daardoor meer.
U kunt de algemene informatie over groep 4 lezen op de website.

Groep 5
Het schooljaar is weer begonnen, wat een enthousiasme nu we elkaar weer zien. We zijn meteen vol van start
gegaan, want achterover zitten en niks doen is geen optie. Het klaslokaal heeft in de vakantie een hele makeover gehad, zodat we met een frisse start konden beginnen. Dat is zeker gelukt, de kinderen hebben al hard
gewerkt en plezier gemaakt.
We zijn met zijn alle gestart met het opstellen van wat praktische klassenregels. Dit om er voor te zorgen dat het
schooljaar fijn gaat verlopen. In de afgelopen week hebben we gewerkt met zijn alle aan het doel, wij kijken
naar de juf of meester wanneer er een stilte teken gegeven wordt. Wanneer het doel behaald is mogen de
kinderen van groep vijf aan het rad draaien en de gedraaide beloning uitvoeren. Spannend of we dit gaan halen.
In groep vijf starten we met de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, studievaardigheden en natuur. Erg
interessant voor de kinderen.
Bij het instapdictee leek het wel of de kinderen nog in de vakantie modus zaten. Spellingsregels moeten weer
eventjes goed herhaald worden. Nu we er mee aan het oefenen zijn begint het weer te ontwikkelen. Deze week
zijn we bezig geweest met jager/bakker woorden. Hoor je een korte klank, schrijf je twee medeklinkers. Hoor je
een lange klank gaat er een klinker weg.
Het rekenen gaat erg goed, we zijn nog aan het terugblikken naar vorig jaar voordat we aan de nieuwe stof
beginnen. De cijfers vliegen om je oren.
Kortom, we gaan er een hardwerkend maar gezellig jaar van maken.

Groep 6
De vakantie zit erop!
De scholen zijn weer begonnen.
Iedereen heeft zijn plaatsje in de klas weer gevonden, klaar om er weer een jaar flink tegenaan te gaan.
Maandag hebben de leerlingen aan de hand van hun ingestuurde foto kunnen vertellen over hun vakantie.
Mooie verhalen en hele leuke vakantiekiekjes!
Voor de lunch al meteen heerlijk gesport in de gymzaal onder leiding van meneer Stan.
De gezamenlijke lunch in de klas beviel iedereen goed. Smakelijk gegeten en heerlijk buiten kunnen spelen.
Inmiddels zit de eerste week er al weer bijna op.
Het zou fijn zijn wanneer de kinderen thuis nog eens even de tafeltjes goed oefenen. Oefening baart kunst!

Groep 7

Groep 7 is vol enthousiasme begonnen aan het nieuwe schooljaar. Wat waren de regels ook alweer? Wat is er
nieuw in groep 7? De vakantieverhalen, die toch heel anders waren dan in andere jaren, hebben we gezellig met
elkaar gedeeld. De twee groepen 6 zijn dit jaar één groep 7 geworden. Gelukkig kennen de kinderen elkaar al
allemaal, zeker omdat er ook verschillende kinderen bij elkaar in de kleutergroepen hebben gezeten, samen lid
zijn van een sportvereniging, bij elkaar in de buurt wonen of al vaker samen hebben gespeeld op het
schoolplein. Inmiddels heeft iedereen zijn plaatsje in de klas gevonden en durven we het al gerust één groep 7
te noemen. We gaan er, met elkaar, weer een heel fijn jaar van maken!
Dit schooljaar zal juf Emmy, vierdejaars studente op hogeschool de Kempel en al een bekend gezicht op onze
school, afstuderen in onze groep. Zij zal vooral op de maandagen en de dinsdagen aanwezig zijn. Op vrijdag zal
juf Day voor de groep staan. De overige vier dagen is juf Franka de leerkracht voor groep 7.
De agenda van de leerlingen begint zo langzaamaan gevuld te raken met activiteiten die het komende jaar
plaats gaan vinden. U moet dan o.a. denken aan: EHBO, Jeugdgemeenteraad, spreekbeurt, fotograaf etc. Met de

kinderen is afgesproken dat het de bedoeling is, dat zij de agenda dagelijks mee naar school brengen en weer
mee naar huis nemen.
Volgende week zullen de leerlingen op vrijdag voor de eerste keer in groep 7 huiswerk
meekrijgen. De daarop volgende vrijdag moet het weer, voorzien van hun naam, ingeleverd
worden. De kinderen krijgen t/m de kerstvakantie 2 kantjes mee, daarna meestal 3 per week.
Er zal tijdig worden aangegeven wanneer er een toets is voor aardrijkskunde, geschiedenis of
natuur & techniek. Deze data zullen worden vermeld op de website en op het bord in het
eigen lokaal. Daarnaast is het de bedoeling dat de kinderen dit zelf vermelden in hun agenda.
Aanstaande maandag 10 september en donderdag 14 september zullen de startgesprekken plaatsvinden. We
kunnen dan even persoonlijk kennismaken.

Groep 8
Geboortenieuws
In de zomervakantie is meneer Ton de trotse vader geworden van zoontje Nick. Moeder en
kind maken het goed.

Gouden weken
Afgelopen maandag was de start van het nieuwe schooljaar.
Dit hebben we in de klas gevierd met een proost op een leuk en leerzaam jaar. De
komende weken gaan we veel kennismakingsactiviteiten doen. Op deze manier
willen we het vormingsproces van een nieuwe groep op een positieve manier
beïnvloeden. Tijdens de lessen Kwink zullen we hier ook extra aandacht aan
besteden.
Marietje Kessels
Vanaf donderdag 17 september starten we in groep 8 met het project: ‘Marietje Kessels Project.’ Onder leiding
van Rob Ruijs en Ellie Aksel zullen de jongens en meisjes in verschillende groepen 12 lessen volgen. Medio
december is de laatste (examen)les.
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?’.

Juf Isa
Vanaf nu loopt juf Isa stage in onze groep 8. Isa is 4e jaars student van de Kempel. Tijdens de startgesprekken
zullen de ouders met haar kennismaken. In deze Muldermail zal Isa zichzelf voorstellen aan de rest van de
school. Wij wensen haar een hele plezierige en leerzame tijd toe!

Nieuws van de ouderraad
Beste ouders/verzorgers,
We staan weer aan de start van een nieuw schooljaar en willen jullie graag laten weten dat de Ouderraad weer
veel leuke activiteiten heeft gepland. Daarom heeft de Ouderraad ook dit schooljaar een activiteitenboekje
gemaakt. Het activiteitenboekje wordt dit schooljaar niet op papier meegegeven voor alle ouders, maar je kunt
het vinden op de schoolapp van De Muldershof. Hier kun je kiezen voor het vakje van de OR en kun je het
activiteitenboekje 2020-2021 openen.
Helaas blijft het voor iedereen een onzekere tijd vanwege het coronavirus en zijn we voorlopig nog niet bij
"normaal". Het is nu nog onbekend of de geplande activiteiten door kunnen gaan in verband met de
maatregelen rondom het coronavirus. Hierover zal de directie van De Muldershof ter zijner tijd meer informatie
geven. Ook is het op dit moment de bedoeling dat ouders niet op het schoolplein komen en zo min mogelijk
binnen komen in de school. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan zal de Ouderraad enkele keren per jaar
een oproep versturen via de mail naar alle ouders. Hierin vragen we jullie hulp voor de eerstvolgende
activiteiten. We zien jullie reactie op onze oproep dan graag tegemoet!
Mocht je nog vragen, tips of ideeën hebben voor de Ouderraad? Dan horen wij dat ook graag. Dit kun je doen
door een e-mail te sturen naar ormuldershof@eenbes.nl of vraag het aan één van de ouders van de Ouderraad.
De namen kun je vinden op de schoolapp of website van De Muldershof.
Met vriendelijke groet,
Ouderraad De Muldershof

