29 oktober 2020

Belangrijke data
2 november:
6 november:

13 november:
17 november:
25 november:
26 november:
27 november:

Start verkeersweek
Op voeten en fietsen dag
Licht aan actie
Start week mediawijsheid
Einde week mediawijsheid
MR vergadering
OR vergadering
Muldershof heeft talent (Zonder ouders)
Muldershf heeft talent (zonder ouders)
Muldershof heeft talent (zonder ouders)

Jarigen
Maand november
2-11 Tim groep 7
6-11 Lune
7-11 Lieke groep 7
7-11 Bo groep 3
8-11 Ilse groep 7
9-11 Xavi groep 6
9-11 Boy groep 8
11-11 Liz groep 6
13-11 Lana
14-11 Féline groep 8
14-11 Evelien groep 6
15-11 Anne groep 4

toekomstig

toekomstig

15-11 Gyano
19-11 Dieneke groep 7
21-11 Lente groep 1/2b
22-11 Ties groep 5
23-11 Renske groep 5
23-11 Sylvia groep 7
23-11 Fenne
24-11 Bridget groep 7
24-11 Jip groep 5
25-11 Manouk groep 8
26-11 Nienke groep 7
28-11 Cas groep 5

toekomstig

toekomstig

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Rondleidingen
Vanwege de corona-maatregelen kunnen we op dit moment helaas geen ouders van nieuwe kinderen in onze
school verwelkomen. Ouders kunnen natuurlijk altijd onze website bekijken en u, als ervaren Muldershof -ouder
vragen stellen. Jullie zijn immers samen met de kinderen de beste ambassadeurs!
Ook zijn ze van harte welkom om hun interesse kenbaar te maken waarna een telefonisch gesprek of een
gesprek via video-bellen afgesproken kan worden. We zijn achter de schermen aan de slag om een filmpje te
maken dat een goed beeld van onze school geeft en dat we de nieuwe ouders toe kunnen sturen, zodat ze toch
het gevoel krijgen dat ze al eens in onze school rondgelopen hebben.

Thuisonderwijs
Zoals u weet zijn de maatregelen weer aangescherpt en moeten wij als onderwijsinstelling ook nadenken over
de verschillende scenario's, omdat we ook nog te maken hebben met het lerarentekort en de beperkte
vervangers. Het kan zo zijn dat een leerkracht in quarantaine moet en wel digitaal les kan geven. Het kan ook
zijn dat een leerkracht zelf klachten heeft en in afwachting is van een test of ernstige klachten heeft en niet in
staat is om digitaal les te geven. We zullen de leerlingen de eerste dag dat een leerkracht er niet is op school
proberen op te vangen. Wanneer een leerkracht niet in staat is om op school les te geven zullen we bekijken of
de leerkracht digitaal instructies kan geven of dat de leerlingen zelfstandig via Teams verder kunnen werken. U
begrijpt dat dit voor de verschillende groepen ook verschillende scenario’s kan geven, omdat de vaardigheid per
groep verschilt. Dit wordt door de leerkracht op de eigen groep afgestemd. Er wordt gekeken naar wat de groep
op dat moment nodig heeft. Wanneer dit speelt zullen we u via een pushbericht op de app op de hoogte stellen
waar u de info voor uw kind kan vinden. Het is wel prettig als u Teams alvast paraat heeft staan. De
inloggegevens die nog niet bekend zijn bij u worden verstrekt via de leerkracht.

Verkeersweek
Op Voeten en Fietsen naar school
De verkeersweek is dit jaar van maandag 2 november t/m vrijdag 6 november. In deze week wordt iedere
ochtend in de klas besproken hoe de kinderen naar school zijn gekomen. Te voet, op de fiets of met de auto.
De groep met de hoogste score Voeten en Fietsen wint de wisselbeker! Dus probeer zoveel mogelijk te voet of
met de fiets naar school te komen!
Op Voeten en Fietsen naar school is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland. Fietsen en lopen bevordert de
zelfstandige mobiliteit en dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Jonge kinderen kunnen lopend of
fietsend naar school worden gebracht. Door de dagelijkse routine leren zij gevaarlijke situaties te herkennen en
ermee om te gaan. Als zij ouder worden, leren zij geleidelijk aan om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
Als meer kinderen fietsend of lopend naar school komen, vermindert het aantal auto’s bij de school, waardoor
de schoolomgeving veiliger wordt.
Licht-aan-actie
Opvallen in het verkeer is ontzettend belangrijk, dat vinden wij ook! Daarom is op vrijdag 6 november de
jaarlijkse licht-aan-actie. Hierbij worden de fietsen van de kinderen van groep 5 t/m 8 gecontroleerd.
Controlepunten:
- Koplamp
- Achterlicht
- Rode reflector

- Reflectoren in spaken
- Twee reflectoren op beide trappers
Alleen als de fiets volledig in orde is, krijgen de kinderen een stoere beloning!
Wij hopen dat die dag alle kinderen van groep 5 t/m 8 met een goed werkende fiets naar school komen!
De verkeerswerkgroep

Sint-Nicolaas op de Muldershof
Op 14 november is het zover; dan zal Sinterklaas aankomen in Nederland. De groepen 1 t/m 5
volgen het Sint-journaal tot de grote dag...
Vrijdag 4 december zal op school een feestdag zijn omtrent Sinterklaas. Hoe deze dag
gaat verlopen is in verband met corona nog onduidelijk. Natuurlijk maken we er sowieso
een echte sinterklaasdag van.

Surprise voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8
We zullen op woensdag 4 november lootjes trekken. Voor 5 euro mogen de kinderen een cadeau en iets lekkers
kopen voor een ander. Dit lekkers moet ivm corona wel verpakt gekocht zijn. 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 alleen door de kinderen naar binnen worden gebracht op 3 december
tussen 14.30 - 15.30 uur.
Alle kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit!!!!

Even voorstellen
hallo iedereen,
“Ik ben Anouk Jansen, ik ben 15 jaar en ik zit op school in Beek en donk (de laarbeecke) in
het 4 de jaar. Dit jaar moet ik mijn examens doen. Ik ga de komende weken stage lopen
bij de klas van juffrouw marieke ( tot 11 februari) ik ben er elke donderdag en de andere
dagen zit ik zelf op school. Ik heb er super veel zin in!”
groetjes Anouk

Hallo allemaal,
“Mijn naam is Elke van den Berg. Ik ben 15 jaar en woon in Beek en Donk. Ik zit op de
school de Laarbeecke in Beek en Donk, in het 4e jaar. Dat betekend dat dit mijn examen
jaar is, best wel spannend. Het komende half jaar kom is stage lopen op de Muldershof in
groep 1/2 bij juf Merel. Ik ben er alleen op donderdag, de andere dagen van de week zit ik
op mijn eigen school. Ik heb er super veel zin in en we gaan er een leuk jaar van maken.”
Groetjes Elke

Kwink

Groepen
Groep 1-2

Herfst
De herfst is weer begonnen! Dat wordt steeds meer zichtbaar op ons plein. Ook hebben we de zand- en
watertafel gevuld met allerlei herfstmaterialen.
Verzoekje
Nu het buiten frisser wordt, komen de sjaals, mutsen en handschoenen weer mee naar school. Het zou fijn zijn
als u deze voorziet van naam of ander kenmerk voor uw kind, zodat duidelijk is wat van wie is.
Oproep
Over enkele weken komt de Sint samen met zijn Pieten weer naar Nederland. Wij zijn nog op zoek naar
Pietenpakjes en eventuele andere spulletjes of versiering. Wie heeft er thuis iets liggen wat toch niet meer
gebruikt wordt en wij mogen hebben?
Hetzelfde geldt voor kerst om te verkleden of mee te spelen.
In groep 1-2b willen we de leeshoek vernieuwen. Heeft er toevallig iemand een
kindersofa of iets vergelijkbaars staan welke niet meer wordt gebruikt? Zo ja, laat het juf
Marieke of juf Karen even weten.
Knutselen
Wij zijn op zoek naar lege schone melkpakken (1 liter) en keukenrollen voor het knutselen. Wie helpt er mee
sparen? Uw kind mag deze afgeven aan een van de kleuterleerkrachten.

Groep 3
Taal-lezen en Spelling
Komende week ronden we kern 3 van Veilig Leren Lezen af en wordt de herfstsignalering afgenomen. Er wordt
dan gekeken in welke mate de kinderen de leerstof die tot nu toe is aangeboden van taal/lezen, spelling en
woordenschat beheersen. Daarna starten we met kern 4 van VLL. De kinderen kunnen nu de woorden van Veilig
en Vlot van kern 3 nog oefenen.
De informatie en bijbehorende woorden van kern 4 ontvangt u eind volgende week weer via mail bij u thuis. Het
is fijn als de kinderen daar thuis goed mee oefenen. Dit kan tegelijk met het boekje voor duo-lezen, dat uw kind
eerder deze week mee naar huis heeft gekregen. Indien er na de herfstsignalering bijzonderheden te melden
zijn over uw kind nemen we via mail contact met u op.
Rekenen
Het eerste werkboekje van rekenen is klaar, dat kan mee naar huis. Hierin staat blok 1 t/m 3. We zijn alweer in
een nieuw werkboekje begonnen met blok 4 van rekenen. De volgende doelen staan centraal binnen dit blok:
Verder en terug tellen tot en met 30. Kennis van de volgorde van de getallen tot en met 30. Beheersing van
splitsingen tot en met 10. Getallen tussen de 10 en 20 splitsen in een tienvoud en eenheden. Een verhaal
bedenken bij een ‘pijlensom’. Geld eerlijk verdelen. Uitrekenen hoeveel blokken er nodig zijn voor een
bouwwerk en deze bouwwerken ook nabouwen. Lengtes vergelijken met de hulp van stroken.
Schrijven
De eerste twee schrijfboekjes zijn bijna klaar. Die mogen eind volgende week mee naar huis. Sommige letters
waren best moeilijk. We gaan daar nog verder mee oefenen in de nieuwe schrijfboekjes.

Spreekbeurt
Na de kerstvakantie zijn de kinderen van groep 3 aan de beurt om een spreekbeurt te houden. De kinderen
kiezen een onderwerp uit waarover ze graag willen vertellen. Bij een spreekbeurt is het de bedoeling dat de
kinderen gewoon kort iets vertellen over het 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. Wat we met het houden van ‘n spreekbeurt willen bereiken is dat de kinderen
zich vrij voelen om voor de gehele groep te gaan staan en iets durven te vertellen. Verder zitten er geen eisen
aan.
Binnenkort ontvangen jullie een mailtje met daarin de uitleg en planning.
Noteert u de datum van uw kind alvast op de kalender s.v.p.
Sinterklaaskasteel
Normaal gesproken brengen we met groep 3 vóór 6 december, een bezoek aan het Sinterklaaskasteel.
Afgelopen week hebben we een bericht ontvangen, dat het Sinterklaaskasteel dit jaar helaas gesloten blijft.

Groep 4
Taal en spelling:
Binnenkort gaan we beginnen met het derde thema. In dit thema leren de kinderen:
* de betekenis van 12 themawoorden
* het verschil tussen klinkers en medeklinkers
* een bijvoeglijk naamwoord herkennen in een zin
* een beschrijving maken
* de basisstructuur van een zin herkennen
* samenstellingen met werkwoord en zelfstandig naamwoord herkennen (bijv. eetlepel)
* een recept schrijven
Bij spelling gaan we aan de slag met luisterwoorden. Deze woorden schrijf je zoals je ze hoort. Woorden met ng , -nk, -eer, -oor, -eur komen aan bod.
Ook leren we weetwoorden. In dit thema zijn dat woorden met ij/ei.

Rekenen:
Bij het rekenen zijn we al begonnen met een nieuw blok.
De volgende onderdelen komen aan bod:
Getalbegrip:
* verder- en terugtellen in sprongen van 10 vanaf een willekeurig getal (op de
getallenlijn)
* schattend plaatsen van getallen op een getallenlijn met daarop twee getallen
aangegeven
* herkennen van getallenlijnen in schalen van meetinstrumenten, bijv. een meetlint of
weegschaal
* uitrekenen van 10 meer of minder vanaf een willekeurig getal (Bijv. 42+10; 83-10)
* aanvullen tot volgend tienvoud (bijv. 37+…)
Vermenigvuldigen:
*Begripsvorming: relatie lange optelsom (herhaald optellen), tekening, sprongen op de getallenlijn

Meten: oppervlakte/ Geld:
* oppervlakte meten met een natuurlijke maat (hand, tegels, roostervierkantjes)
* euromunten en hun onderlinge waardeverhoudingen
* gepast betalen op verschillende manieren
* betalen en terugkrijgen

Groep 5
Fijn om iedereen na de vakantie weer te zien. Er zijn leuke dingen gedaan in de vakantie. Verschillende bioscoop
en dierentuin bezoeken, het winnen van (sport) prijzen, logeerpartijen, wandelingen door de bossen en
enkelingen zijn nog naar een rustig plekje op vakantie geweest. Goed om te horen dat iedereen zich vermaakt
heeft. We kunnen er weer een tijdje tegen aan op school.
Volgende week gaan we naar het nieuwe blok van rekenen en taal. Voor rekenen staan de volgende doelen
centraal:
Rekenen t/m 1000
Vermenigvuldigen met grotere getallen
Delen (relatie met keer sommen)
Meten (oppervlakte en omtrek)
Voor taal starten we met het nieuwe blok genaamd uitstapjes. In dit thema bespreken we de trap van
vergelijking, we leren de uitroepteken gebruiken en leren natuurlijk de nieuwe thema woorden. De thema
woorden staan op de site mocht je deze al willen oefenen.
Vrijdag mogen de kinderen verkleed naar school komen i.v.m. Halloween. We zijn benieuwd wie het meest
origineel naar school komt. Bespreek thuis eventjes dat sommige kinderen Halloween niet leuk vinden, laat deze
kinderen dan ook met rust. Laat dus niet zomaar iedereen schrikken.
Blijf thuis aan de slag met de tafels dit is de basis van vele reken sommen. De deelsommen zijn geïntroduceerd,
kennen we de keer sommen goed dan is dit een eitje. Besteed voor het slapen ook nog even tijd aan lezen. Het
lezen ’s avonds hoeft niet perse een boek te zijn, het kan ook een strip zijn. Het is belangrijk om meters te
maken en plezier te hebben in het lezen.

Groep 6
Na een welverdiende vakantie zijn we weer volop aan de slag.
Met rekenen zijn we druk bezig met cijferend optellen, vermenigvuldigingen (6 x 38=) en verhaaltjessommen
maken. Ook het tangram komt regelmatig om de hoek kijken.
Bij taal zijn we begonnen met samenstellingen die opgebouwd zijn uit: een zelfstandig naamwoord + een
zelfstandig naamwoord (garagedeur), een voorzetsel + zelfstandig naamwoord (achterdeur) , een werkwoord +
een zelfstandig naamwoord (pashokje) en een bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord (kleinkind).
Deze week stond Halloween centraal. We zijn druk aan het knutselen. Vleermuizen tamponeren en
spinnenwebben maken. Lekker griezelen!

Komende week staat de verkeersweek op de planning. Iedere dag houden we bij hoeveel leerlingen er die dag
te voet of op de fiets naar school komen en wie er met de auto wordt gebracht. Iedere dag komt de
verkeersveiligheid aan bod.
Op woensdag 4 november worden 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. Zo kunnen wij controleren of iedereen zijn surprise heeft ingeleverd. Op de surprise zelf de naam voor
wie het cadeau is. Het is de bedoeling dat de surprises op 3 december worden ingeleverd tussen 14.30 - 15.30
uur. Alle kinderen hebben op vrijdag 4 december een continurooster tot 12.00 uur.

Groep 7

Het lokaal van groep 7 is alvast in de juiste sfeer aangekleed. De kinderen mogen op vrijdag 30 oktober verkleed
naar school komen!

Tekening Retour in de klas
In het kader van de creatieve vorming neemt de groep deel aan het project ‘Gesprekken in beeld’.
Op maandag 12 oktober kregen de kinderen uitleg over het project ook
gaf de kunstenaar uitleg over enkele tekeningen. Vervolgens ging de klas
in discussie over communicatie en beeld. Daarna kregen de kinderen de
actuele tekeningen van de kunstenaars te zien. Daarvan mochten ze er
eentje uitzoeken en al tekenend op reageren. Net zoals je in een gesprek
of in een briefwisseling reageert op wat je hoort, ziet of leest. Tijdens dit
proces kregen de kinderen allerlei tips.
De best passende tekeningen mochten mee naar de galerie, zodat de
kunstenaar er weer op kan reageren. Welke tekeningen dat werden,
bepaalde de groep gezamenlijk. We zijn heel benieuwd naar de getekende antwoorden….

Op dinsdag 13 oktober hebben 6 kinderen uit groep 7 deelgenomen aan de voorronde van de voorleeswedstrijd
in onze groep. Super! Helaas mochten er maar twee door naar de volgende ronde: de gelukkigen waren Nova en
Raf. De schoolronde heeft plaats gevonden in de aula, waar zij het moesten opnemen tegen Féline uit groep 8.
Alle drie hebben ze mooi voorgelezen, maar er móest door de jury een winnaar worden gekozen. Na rijp beraad
is de winnaar van de Muldershof Nova Vermeltfoort geworden! Proficiat!!! En alvast veel succes met de
voorbereiding voor de volgende ronde.
Verkeersweek

Op maandag 2 november start de Verkeersweek. Het is de bedoeling dat op maandag-, dinsdag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdagochtend in de klas besproken wordt hoe de kinderen naar school zijn gekomen. Te voet,
op de fiets of met de auto. Ook dit jaar wordt weer de wisselbeker uitgereikt aan de groep met de meeste
voeten en fietsen in de verkeersweek! Natuurlijk gaan we extra aandacht besteden aan een veilige deelname
aan het verkeer. Op vrijdag 6 november is de Licht-aan-actie op onze school. De kinderen kunnen dan hun fiets
laten keuren.
Museumbezoek

Op dinsdag 3 november gaan de kinderen van groep 7 een bezoek brengen aan het Oorlogsmuseum in
Overloon. De leerlingen zullen dit museum bezoeken in het kader van erfgoededucatie.
We gaan daar in twee groepen deelnemen aan een museumles. Het doel van deze les is dat we kunnen leren
van de fouten die in de geschiedenis zijn gemaakt en kunnen bespreken hoe we kunnen voorkomen dat zoiets
opnieuw gebeurt.
Na de museumles is er gelegenheid om in kleine groepjes zelfstandig door het museum te lopen.

Oorlog hoort in het museum!
Dat is het motto van het Oorlogsmuseum Overloon, waar de leerlingen een compleet beeld kunnen krijgen van
de Tweede Wereldoorlog. Met veel aandacht voor het verzet en de vervolging, maar ook voor het dagelijkse
leven. En in de grote hal, méér dan twee voetbalvelden groot, staan maar liefst 150 militaire voertuigen
opgesteld zoals die onder meer zijn ingezet bij de bevrijding van Europa in 1944-1945 met speciale aandacht
voor de Slag om Overloon en de bevrijding van Venray.

Lootjes trekken
Op woensdag 4 november gaan we ook weer lootjes trekken voor de
sinterklaasviering op school. Het is de bedoeling dat ieder kind voor een ander
kind een cadeautje koopt ter waarde van €5,00 en hierbij een mooie surprise
maakt. Natuurlijk hoort hier een gedicht bij! Evt. snoepgoed dient i.v.m. corona,
al verpakt te zijn als u het koopt. Het is de bedoeling dat de surprises op 3
december worden ingeleverd tussen 14.30 -15.30 uur. Alvast veel plezier en
inspiratie gewenst!
Week van de Mediawijsheid

Op 6 november start de week van de Mediawijsheid. Er zal extra aandacht besteed gaan worden aan kritisch,
leerzaam en vooral positief mediagebruik. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en
nepnieuws?
Op dinsdag 10 november zal de ADIT (adaptieve digitale intelligentietest)
afgenomen. De uitslag hiervan zult u ook zelf ontvangen.

worden

Tijdens de rapportgesprekken begin februari zal er een preadvies VO worden
gegeven.
Dit voorlopige advies is een voorzichtige voorspeller en gebaseerd op het leerlingvolgsysteem en de resultaten
van de afgelopen jaren. Medio groep 8 volgt dan het 'officiële' adviesgesprek.

Op woensdag 18 november zal het examen EHBO plaatsvinden. Dit gebeurt op
school en onder lestijd. We wensen alle leerlingen alvast heel veel succes met
alle voorbereidingen en het examen zelf!

Op woensdag 25 november wil ik juf Franka graag haar verjaardag vieren met de kinderen van groep 7. We gaan
er samen een gezellig dagje van maken. Die dag komen de boeken natuurlijk niet uit de kast!

Groep 8
Ouder-kind gesprekken
In week 47 zullen de voortgangsgesprekken van groep 8 gaan plaatsvinden. Kinderen, ouders en leerkrachten
bespreken samen het welbevinden en de schoolprestaties. De gesprekken zullen digitaal plaatsvinden via
Microsoft Teams. Het is een goed moment om stil te staan bij de talenten en ontwikkelingspunten die ze
besproken hebben tijdens de kindgesprekken met de leerkrachten. We gaan ook kijken of we op de juiste weg

zijn richting voortgezet onderwijs. Later dit jaar (medio februari) volgen de adviesgesprekken en in maart zijn de
aanmelddagen voor het VO.
Sinterklaas
Op woensdag 4 november worden 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. Zo kunnen wij controleren of iedereen zijn surprise heeft
ingeleverd. Op de surprise zelf de naam voor wie het cadeau is. Het is de bedoeling dat de
surprises op 3 december worden ingeleverd tussen 14.30 - 15.30 uur. Alle
kinderen hebben op vrijdag 4 december een continurooster tot 12.00 uur.
Techno Battle
Op vrijdag 16 oktober hebben de kinderen mee mogen doen met de Techno Battle, deze werd georganiseerd
door Stichting Hightech. De kinderen van groep 8 streden tegen wel 1500 kinderen van verschillende
basisscholen. Deze quiz werd uitgezonden via een livestream. De ochtend begon gezellig met een DJ en daarna
kwam de presentator in beeld. Via de Ipads werd er antwoord gegeven op de quizvragen. Ook waren er 3
proefjes die uitgevoerd moesten worden. De kinderen hebben ontdekt dat ze potlood kunnen uitgummen met
een boterham, dat je geluid kunt zien bewegen en hoe zij met een keukenrol een geluidsversterker kunnen
maken. Helaas heeft onze klas niet gewonnen, maar we hebben wel enorm veel plezier gehad. En soms is dat
belangrijker dan winnen...

