30 september 2021

Belangrijke data
4 oktober:
5 oktober:
6 oktober:
7 oktober:
17 oktober:
21 oktober:

Info-avond groep 3 en 8
Dag van de leerkracht
Start kinderboekenweek
Schoolfotograaf
Einde kinderboekenweek
Muldermail

Jarigen
Maand september
06-09
07-09
08-09
08-09
09-09
09-09
10-09
11-09
12-09
12-09

Finn groep 1/2c
Hashem groep 1/2c
Liv groep 8
Sjoerd groep 4
Manuel groep 1/2c
Vic groep 6
Roos groep 6
Mara groep 1/2c
Shay groep 1/2c
Indra groep 7

15-09 Mirte groep 1/2c
15-09 Daan 1/2b
16-09 Juul groep 4
17-09 Ruben groep 1/2b
23-09 Luc groep 1/2a
24-09 Rens groep 7
26-09 Vera groep 7
27-09 Tijn groep 8
28-09 Laura groep 8

Maand oktober
02-10
02-10
06-10
09-10
09-10
11-10
13-10
14-10
17-10

Lize groep 1/2c
Max
toekomstig
Vigo groep 7
Roan groep 4
Jinte groep 8
Nia groep 1/2a
Lars groep 6
Boet groep 4
Jesse groep 4

17-10 Jur groep 7
23-10 Kay groep 1/2b
25-10 Bram groep 7
27-10 Saar groep 3
27-10 Saar groep 5
28-10 Finn groep 7
29-10 Senn groep 3
30-10 Lotte groep 1/2b
30-10 Krijn groep 4

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Nieuws vanuit de directie

Gevonden Voorwerpen
Woensdagmorgen 6 oktober van 8.00-10.00 uur en donderdagmiddag 7
oktober van 13.00 – 11.00 uur liggen de spullen uit de container ‘gevonden
voorwerpen’ uitgestald in de aula. Deze dagen kunt u komen kijken of er iets
tussen ligt wat van u is.
Alle overgebleven spullen gaan na de kijkochtenden naar de container voor de
ontwikkelingslanden.

Oproep luizenouders
Hallo allemaal,
Het nieuwe jaar is begonnen, zo ook het nieuwe seizoen van de luizenmoeders of misschien wel luizenvaders.
Wij zijn een aantal moeders die iedere 1e woensdag na de vakanties de luizencontrole doen.
Ieder jaar komen er ouders bij en vallen er ouders af, dus we zijn altijd op zoek naar extra hulp.
Vele handen maken licht werk en dan zijn we met zijn allen ook zo klaar.
Wie heeft er tijd en zin om bij ons aan te sluiten?
De eerstvolgende controle staat gepland op 3 november.
Start is meteen om 08.30 uur en meestal zijn we om 10.00 uur weer klaar.
Meld je even via de leerkracht van uw kind of via ormuldershof@eenbes.nl
Zijn er tussendoor nog vragen m.b.t. de luizencontrole dan horen we dit graag.
M.v.g. namens de Luizenmoeders

Even voorstellen
Groep 4
Hallo allemaal,
Mijn naam is Bram van Beurden, 23 jaar oud en ik kom uit Helmond.
Momenteel zit ik mijn afstudeerjaar tot leerkracht basisonderwijs. Na
dit schooljaar heb ik hopelijk mijn papiertje binnen en heb ik mijn
doel bereikt, zelfstandig voor de klas staan.
Dit schooljaar kunt u mij vinden op de maandag en dinsdag in groep
4 bij Nicole de Koning en Linda Dekkers. Naarmate het jaar vordert
ben ik meerdere dagen aanwezig, ik zal mijn afstudeerperiode
afsluiten met een blokstage. Hierbij za ik 4 weken fulltime voor de
groep staan.
U zult me vast en zeker een keer voorbij zien lopen.
Als u nog vragen heeft, mag u deze altijd stellen. Tot snel!
Meester Bram

Groep 5
Hoi allemaal,
Mijn naam is Jordy Biemans. Ik ben 22 jaar oud en woon in Mariahout. Aankomend
schooljaar is mijn laatste jaar op Hogeschool de Kempel. Met grote blijdschap kan ik
mededelen dat ik op deze mooie school ga afstuderen. Mijn afstudeerstage gaat
plaatsvinden in groep 5. Ik ben iedere maandag en dinsdag aanwezig op school.
Gedurende het schooljaar zal dit steeds meer worden. Samen met juffrouw Kim en meneer
Stan hoop ik nieuwe leerzame momenten te ervaren. Vol goede moed en vertrouwen
verheug ik mij op het nieuwe schooljaar! Mocht u vragen hebben, kunt u mij altijd
aanspreken.
Hopelijk tot snel op De Muldershof,
Jordy Biemans

Groep 6
Hallo allemaal,
Mijn naam is Niek ik ben 24 jaar oud en ik ben geboren en getogen in Sint
Anthonis. Ik ben 4e jaar student aan de PABO op Hogeschool de Kempel te
Helmond. Dit jaar loop ik stage in groep 6 en ben ik vooral op de maandagen
en dinsdagen in die groep te vinden. Ik heb ontzettend veel zin om samen met
de kinderen en u er een geweldig schooljaar van te maken.
Tot snel!
Niek
Gym
Hallooo!
Mijn naam is Guus van Dommelen, 23 jaar oud en ik woon in het rustige De Mortel. Dit schooljaar kom ik mijn
afstudeerstage lopen op De Muldershof bij Stan van Dinther. Ik kom stagelopen vanuit de Fontys Sport
Hogeschool waar ik de opleiding Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) volg. Je kunt mij op de maan- en
vrijdagen in de zaal vinden waarin ik les zal geven aan de groepen 3 t/m 8, en op
dinsdagen en woensdagen op school zelf waarbij ik op woensdagochtend ook
kleuterlessen ga verzorgen aan de groepen 1 en 2.
En dan nu een stukkie over mijzelf!
Ik ben geboren en getogen in De Mortel waar ik heerlijk rustig woon. Daarnaast
ben ik vaak te vinden in Eindhoven voor mijn studie, werk en vrienden. Ik werk
namelijk op het Stratumseind bij Café Costa, jaja inderdaad een echte barman. Ook
speel ik met ontzettend veel plezier voetbal bij deze grote profclub; RKSV
Boerdonk. Daar waar wij vooral goed zijn in de 3de helft.
Mijn kwaliteiten liggen bij mijn toegankelijkheid en mijn directheid. Dus als je mij
rond ziet lopen, spreek me gerust aan voor een praatje of als je iets meer wilt
weten, hartstikke leuk!
Ik kijk ontzettend veel uit naar een actief en leerzaam jaar. Graag tot snel op De
Muldershof!
Met vriendelijke groet,
Guus van Dommelen │ Student Fontys sporthogeschool academie lichamelijke
opvoeding eerste graads │ Stage De Muldershof
guusvd@outlook.com │ g.vandommelen@student.fontys.nl

Groep 7
Hallo,
Mijn naam is Jordy van den Eijnden en ik ben 21 jaar oud. Ik kom uit Lieshout en
ik ben vorig jaar afgestudeerd als onderwijsassistent. In mijn vrije tijd spreek ik
graag af met vrienden en ik ben vaak op het voetbalveld van ELI te vinden. Ik kijk
er heel erg uit naar dit jaar. We gaan er een gezellig jaar van maken.

Groepen
Groep 1-2
De eerste weken in groep 1-2 zijn erg goed verlopen! We zijn gestart met 3 kleutergroepen en hebben ook een
heleboel nieuwe kinderen mogen verwelkomen in onze groepen. Daar zijn we erg blij mee!
In de eerste weken zijn we vooral bezig geweest met het wennen aan elkaar, de (nieuwe) juffen, het ritme van
de dag en van school en de werkwijze. Zo hebben alle kinderen een vaste plek in de klas gekregen, een eigen
pictogram en een eigen taakje. Ook hebben we samen groepsregels opgesteld om ervoor te zorgen dat we het
jaar fijn kunnen doorlopen. Hier zijn we al goed mee gestart! Wanneer dit namelijk goed lukt, kunnen de
kinderen een sticker verdienen op de bloem. Wanneer de bloem vol is, krijgen we met de hele klas een
beloning.
Deze week stond in het teken van het thema de speeltuin. Afgelopen dinsdag zijn we met de groepen 1, 2 en 3
gezellig naar ’t Zonnehoekje in Gemert geweest. Wat was het een fijne, gezellige en zonnige dag! Ook zijn we
heel de week al druk bezig in het thema van de speeltuin en maken we zelfs een eigen speeltuin van
verschillende materialen zoals papier, karton, klei, blokken en lego. Aan het eind van de week wordt dit
doormiddel van een rondleiding door de school gepresenteerd aan de andere groepen. Erg leuk!
Volgende week staat er ook alweer een leuk uitje op de planning. Op dinsdag 5 oktober gaan we namelijk naar
een voorstelling in Lieshout. Op woensdag begint dan de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ‘worden wat
je wil’. We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders en/of grootouders die zouden willen komen
vertellen over zijn/haar beroep. Dus mocht u hiertoe in de gelegenheid zijn, laat het dan even weten met een
mailtje naar de eigen groepsleerkracht. Dan verwelkomen we u graag in onze klas!
Ook starten we volgende week met het thema ‘herfst’. We willen graag een thematafel maken, gevuld met
herfstmateriaal (denk aan kastanjes, eikels, bladeren, beukennootjes, etc.). Deze materialen mogen
meegenomen worden naar school.
We merken dat er veel bakjes/broodtrommels op school zonder naam blijven liggen. Het is fijn als alle bakjes
worden voorzien van naam, zodat wij weten van wie de overgebleven spullen zijn.
We maken tegenwoordig veelvuldig gebruik van de schoolapp. Hierop kunt u informatie en foto’s vinden van uw
zoon/dochter. Ook kunt u hier bijvoorbeeld een ziekmelding doorgeven. Mocht u deze app nog niet gedownload
hebben, dan adviseren wij u dit alsnog te doen. Hieronder ziet u welke stappen u daarvoor moet doorlopen.

Langzaamaan beginnen we in het ritme te komen en te wennen aan de klas. Ga zo door!

Groep 3
Taal
We zitten alweer in de vierde week na de vakantie. De kinderen zijn al gewend aan het ritme van groep 3. En dat
is een groot verschil met groep 1-2.
Kern Start is al af en vorige week zijn we begonnen met kern 1.
In kern Start hebben ze de letters i-k-m-s geleerd. In kern 1 gaan ze aan de slag met
p-aa-r-e-v dit met behulp van de woorden kip, aap,raak, rem en vis.
Rekenen
Van rekenen hebben we net blok 1 afgesloten, hierin kwam vooral aan bod het tellen en terugtellen van 1 tot en
met 12.
Het herkennen van de getallen, ze kunnen plaatsen op de getallenlijn, maar ook het verkort tellen, 0,2,4 enz.
In blok 2 gaan we dit uitbreiden naar 20. Hier gaan we ook beginnen met het splitsen van getallen.
Brainportweek
Afgelopen week was het de week van brainport.
Voor onze klas betekende dat dat we alle lessen in het teken van Pretpark hadden. Er werd veel in groepjes
gewerkt, overlegd met elkaar en uiteindelijk uitgewerkt in allerlei werkstukken die betrekking hadden op
Pretpark. Vrijdagmiddag mogen de kinderen in elke klas gaan kijken wat iedereen gemaakt heeft.
Dinsdag waren we met de klas naar de speeltuin in Gemert gegaan. Samen met klas in de bus is al heel speciaal
en dan ook nog een hele dag in de speeltuin ! De kinderen hebben er van genoten mede dankzij het mooie
weer.
Maandag 4 oktober is het informatieavond voor onze groep. De informatie hierover heeft u inmiddels
ontvangen.
Maandag 18 oktober gaan we met de klas naar een voorstelling in Gemert ( de Eendracht )
De voorstelling begint om half 2 en duurt ong. 60 minuten dit betekent dat we later dan half drie terug op
school zijn.
Voor het vervoer er naartoe willen we een beroep doen op een aantal ouders die mee willen rijden.
Om iedereen veilig te vervoeren hebben we ong. 8 ouders nodig.
Mocht u in de gelegenheid zijn, kunt u het ons via de mail laten weten.

Vanuit de organisatie is het jammer genoeg niet mogelijk om als ouder mee de zaal in te gaan. U kunt wel in het
foyer verblijven.

Groep 4
In nieuw jaar met nieuwe leerkrachten. Na vier weken durven we te zeggen dat groep 4 een leuk, enthousiast
clubje is! En wat kunnen jullie hard werken!
Groep 4 een jaar met nieuwe dingen, waarbij het tempo wat omhoog gaat. Minder tijd om vrij te spelen en
extra vakken. Waaronder estafette lezen. Estafette is een technische leesmethode. Waarin ieder jaar twee AVIniveaus aan bod komen. Voor dit jaar M4 en E4. De nadruk ligt op technisch lezen en leesbegrip, -beleving en bevordering worden geïntegreerd. Leesmeters maken, dat is belangrijk!
Ook de taalmethode is nieuw voor de kinderen. We werken vanuit de methode Taalactief. De kinderen hebben
een hard boek een werkboek en een schriftje. Dit blok staan de volgende onderwerpen centraal:

Groep 5
Brainportweek
We zijn in groep 5 druk in de weer met het ontwerpen van een vakantie-eiland. Maandag zijn we begonnen met
brainstormen, wat is er nodig om een winstgevend vakantie-eiland te realiseren? De klas is in vijf groepen aan
de slag gegaan met onderwerpen als: cultuur, eten/drinken, souvenirs, natuur/dieren en
uitstapjes/overnachten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we het vakantie-eiland in het klein gaan bouwen en
de toeristen kunnen voorzien van vakantieflyers.
Schoolreis
We hebben dinsdag genoten van een hele leuke dag in speeltuin De Splinter.
We hebben ontzettend mooi weer gehad en veel plezier met z'n allen beleefd.
Zaakvakken
Groep 5 heeft een start gemaakt met de zaakvakken. We leren van alles over natuur, aardrijkskunde en
geschiedenis.
Het toetsrooster en de samenvattingen zijn te vinden op de website onder het kopje 'groep 5'.
Op 12 oktober staat de eerste toets van natuur in de planning, het is fijn als vooraf de samenvatting thuis wordt
besproken. Succes!
Rekenen
Het eerste blok is goed afgerond in groep 5. Het tweede blok zal in het teken staan van:
de telrij tot 1000.
verder- en terugtellen tot 1000 in sprongen van 10 en 100
plaatsen van getallen t/m 1000 op de getallenlijn
het aanvullen tot het volgende honderdvoud

de klok, omzetten van analoge naar digitale tijden en tijdsbegrippen zoals
seconde/minuut/week/maand/jaar/eeuw
We merken dat de tafeltjes nog niet bij iedereen goed zijn geautomatiseerd. Het is fijn als deze thuis geregeld
even worden geoefend.
Spelling:
Thema een van spelling is bijna ten einde. We hebben het gehad over de volgende spellingsregels en
categorieën:
Woorden met ng en nk
Woorden met eer en oor
Woorden met aai en ooi
Woorden met oei
Taal:
Met taal zijn we bezig geweest met het thema regels. We zochten in de zinnen naar zelfstandige naamwoorden,
bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden. Deze komen in groep 5 nog vaker aanbod.

Groep 6
Schoolreisje
Afgelopen week zijn de kinderen op schoolreisje geweest naar speeltuin de Splinter. De kinderen hebben zich
goed vermaakt en hebben lekker gespeeld. Hieronder nog wat foto’s van het schoolreisje!

Brainportweek
De kinderen zijn deze week hard aan het werk om hun eigen vakantie-eiland te maken. In de klas hebben we
eerst gebrainstormd over hoe je een winstgevend eiland kunt maken met de categorieën eten/drinken,
souvenirs, natuur en dieren, uitstapjes en overnachtingen en cultuur. De groep is daarna in kleine groepjes
verdeeld en hebben zo met de hele klas één vakantie-eiland ontworpen. De klas is woensdag begonnen met het
bouwen van hun eiland. De kinderen zijn nog volop bezig met het realiseren van hun eiland. Aan het einde van
de week zie je het eind resultaat van hun eiland!
Kinderboekenweek
A.s. woensdag 6 oktober start de kinderenboekenweek met als thema ‘’Worden wat je wil’’. In deze week is het
leuk als een aantal ouders wat komen vertellen over hun beroep. Er hebben zich al een aantal ouders
aangemeld. Lijkt je dit ook leuk? U bent van harte welkom!
Rekenen
De eerste toets van rekenen zit er al weer op. Na de brainportweek starten we met het nieuwe blok. In het
nieuwe blok leren de kinderen (hoofd-)rekenen tot 10.000, getallen plaatsen op de getallenlijn en ook leren de
kinderen rekenen met oppervlaktematen.
Taal en Spelling
Het eerste thema van taal en spelling ronden we aankomende week af. Het nieuw thema gaat al snel starten.
Het nieuwe thema voor taal en spelling is sport. Bij de taallessen leren de kinderen werkwoorden in de verleden
tijd, afkortingen, voorzetsels en gaan we verder met het oefenen van het vinden van de persoonsvorm. Bij
spelling leren de kinderen ou/au, f/v (duif/duiven) en s/z (huis/huizen)

Groep 7
Dinsdag zijn we naar de Efteling geweest. We hebben samen een fantastische dag gehad en wat hadden we het
getroffen met het weer.
Tijdens de rekenlessen zijn we hard aan het werk met breuken, cijferend vermenigvuldigen en het metriek
stelstel. De kinderen die de tafels thuis na de zomervakantie flink zijn gaan herhalen, merken nu dat het loont.
De sommen gaan gemakkelijker en het werk is veel sneller af. Goed bezig! Enkele anderen moeten nog even
flink oefenen.
Deze week is eerstejaars student meneer Jordy begonnen met zijn stage in groep 7. We wensen hem heel veel
succes toe!
Op maandag 4 oktober wordt bij ons in de groep de verkiezing voor de Jeugdgemeenteraad gehouden.
Spannend wie het zal gaan worden! Voor de deelnemers: Veel succes met de voorbereidingen!

In het kader van de leesbevordering neemt groep 7 weer deel aan De Nationale Voorleeswedstrijd. De kinderen
steken zo het nodige van elkaar op en het wedstrijdelement is heel aansprekend. Het is toch fantastisch als je je
schoolkampioen mag noemen en daarna verder mag in de regio en wie weet in de provincie? Misschien word jij
wel de nationale voorleeskampioen!
De voorronde van de klas zal in ons eigen lokaal plaatsvinden op dinsdag 19 oktober. Twee winnaars uit onze
groep mogen het op woensdag 3 november gaan opnemen tegen de twee winnaars uit groep 8.
De Kinderboekenweek start 6 oktober. Het thema van dit jaar is: ‘Worden wat je wil’. Het zal vooral gaan over
beroepen.

In groep 7 gaan we lezen en werken met het boek
‘De zweetvoetenman’.

Wie had kunnen denken dat het beroep van rechter zo interessant, spannend en
soms ook grappig zou zijn? In een boek vol waargebeurde verhalen brengt Annet
Huizing samen met illustrator Margot Westermann de rechtsstaat tot leven.

Intrigerende vragen komen aan bod: wat als je per ongeluk de verkeerde
vermoordt? Heeft een hond inspraak? Mag je je eigen fiets terug stelen?
Wanneer mag je iemand een knal verkopen? Waarom bemoeit de overheid zich
met hagelslag? En mag je liegen tegen de rechter?
En waar gaan die verhalen dan over? Over het zeilmeisje Laura, dat eerst niet en later wel in haar eentje de zee
op mocht. Over rapper Typhoon die door de politie aan de kant werd gezet omdat hij in een dure auto reed. En
over de onterechte veroordeling van Lucia de B. Aan de hand van bekende en onbekende zaken ontdek je als
lezer hoe het recht werkt en hoe een rechter tot zijn oordeel komt. Ook kom je erachter dat ogenschijnlijk
eenvoudige zaken bij nader inzien toch meer haken en ogen hebben.
Het tweede boek heet ‘Weet je wat je worden wil….’
Wat als je nou niet de pianovirtuoos bent waar je moeder zo op
hoopte? Of gifmenger wilt worden, maar je ouders en je juf dat
helemaal geen goed idee vinden? Of als je superonhandig bent en
iedereen je maar vertelt wat je vooral niet moet worden? Of eigenlijk
gewoon nog helemaal niet wilt nadenken over wat je wilt worden? In
Weet
je wat ik worden wil... lees je de leukste verhalen over beroepen.
Speciaal voor de Kinderboekenweek schreven 12 topauteurs een leuk,
spannend en grappig verhaal over beroepen. Iris Boter maakte de
geestige illustraties.
Gedurende de Kinderboekenweek zullen vier ouders iets komen
vertellen over hun beroep. Daar zijn we heel blij mee!
Op donderdag 7 oktober komt de schoolfotograaf op school.

Boekenmarkt
Op donderdag 14 oktober zal er een boekenmarkt zijn bij ons op school. De kinderen van de
groepen 5 t/m 8 hebben dan de gelegenheid om boeken te ruilen of te verkopen voor maximaal 1 euro.
Op donderdag 21 oktober gaan we met de groep een bezoek brengen aan het
Oorlogsmuseum in Overloon.

Op vrijdag 22 oktober om 12.00 uur is de start van de herfstvakantie.

Groep 8
Prinsjesdag
Afgelopen week was het de ‘Week van de politiek’. In deze week valt Prinsjesdag (de derde dinsdag van
september). Dit vormde een goede aanleiding om in de klas aandacht te besteden aan politiek en democratie.
Wat doen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer? Wie mogen er stemmen? En wie is de baas van Nederland?
Deze en andere vragen kwamen aan de orde. Doel is dat leerlingen hierop antwoord vinden met behulp van de
filmpjes en internet en de vragen beantwoorden in het Handboekje Politiek. Ook hebben we een debatspel
gespeeld, waarin leerlingen leren met elkaar in debat te gaan.
Meneer Guido
Vanaf nu loopt meneer Guido stage in onze groep 8. Guido is een eerstejaars student aan de Kempel te
Helmond. Wij wensen hem een hele plezierige en leerzame tijd toe in groep 8 en op onze school!

Wereldoriëntatie
We hebben de eerste weken vooral veel aandacht geschonken aan de Gouden Eeuw. In de klas is een
themabord gemaakt met een tijdlijn. Ook hebben we op de wereldkaart de routes van de VOC en WIC in beeld
gebracht. Moeilijke woorden hebben we op het bord geprikt. We hebben veel geleerd over o.a. de handel en
kunst in deze 17e eeuw.
Op maandag 13 september heeft Halt een bezoek gebracht en met de kinderen gesproken over groepsdruk. Het
is duidelijk geworden wat Halt voor een organisatie is en wanneer je naar Halt moet. Het is fijn dat je een kans
krijgt bij Halt om je fouten recht te zetten, voordat je je fouten niet meer terug kunt draaien en je met een
strafblad eindigt. De mensen van Halt hebben een casus ingebracht en zijn hierover met de kinderen in gesprek
gegaan. Ook hebben zij een test kunnen doen met een aantal kinderen en hebben ze een zelftest gemaakt. In de
zelftest hebben zij kunnen ontdekken hoe gevoelig de kinderen zijn voor groepsdruk. Er zijn twee vormen van
groepsdruk; positieve en negatieve groepsdruk. Wij gaan ons richten op een positieve groepsdruk in de klas.

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 dit schooljaar een activiteitenboekje gemaakt.
Je kunt het activiteitenboekje vinden op de schoolapp van De Muldershof onder het vakje activiteitenboekje.
Helaas zullen we, ondanks dat er weer steeds meer mogelijk is, dit schooljaar nog te maken hebben met Corona.
Mochten de activiteiten door kunnen gaan met hulp van ouders, dan kunnen wij jullie hulp voor verschillende
activiteiten, welke we als Ouderraad organiseren, goed gebruiken. De Ouderraad zal dan 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 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

Inzameling kleding en frituurvet
Bij de ingang van De Muldershof aan de Molenweg staat ‘onze’ kledingcontainer en
bij het fietsenrek (ingang Molenweg) staat ‘onze’ frituurcontainer. Ook dit schooljaar
ontvangt de Ouderraad voor de verzamelde kleding en frituurvet een financiële
vergoeding van de inzamelaar. Dit geld wordt, net als de ouderbijdrage, aan leuke
dingen voor de kinderen besteed. Help ons de containers vullen!

Nieuws van buiten

