18 april 2019

Belangrijke data
19 april:
19 april:
22 april t/m 3 mei:
8 mei:
21 mei:

Leerlingenraad
School uit om 12.00 uur!
Meivakantie
Luizencontrole
Mr vergadering
OR vergadering
Muldermail
Leerlingenraad

23 mei:
24 mei:

Jarigen
Maand Mei
1-5
7-5
8-5
9-5
10-5
10-5
10-5

Mei

Tygo groep 4
Jan groep 7
Luuk
Coen groep 1/2b
Lieke groep 4
Milan groep 8
Lenn groep 3

toekomstig

15-5
20-5
23-5
24-5
24-5
27-5
30-5

Quinten
Nikki groep 1/2b
Malou groep 3
Sebas groep 3
Rens groep 3
Jeroen groep 4
Jurre groep 7

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

toekomstig

Algemeen
De grote rekendag
De Grote Rekendag 2019 ‘Uit Verhouding’
Woensdag 1 april stond in het teken van de Grote Rekendag. De hele ochtend zijn we bezig geweest
met allerlei leuke rekenactiviteiten rondom het thema ‘Uit verhouding’.
Groep 1/2 is gestart met een kleine modeshow in de klas. Groep 3 t/m 8 heeft op het schoolplein
verschillende rekenpuzzels opgelost. Bij ieder opgeloste rekenpuzzel kregen zij een fotostukje. Wanneer
de foto compleet was mochten zij naar binnen voor het rekenprogramma met de hele klas. Het was een
geslaagde dag met veel rekenplezier!

Opbrengsten van de Grote Rekendag

Zwembroek voor de Grote Rekenreus

De afgelopen weken heeft iedereen zijn/haar mooiste foto mogen insturen waarbij ‘uit verhouding’
duidelijk werd. De schuifpuien van de aula hingen vol met prachtige foto’s. Onze dank voor jullie
inzendingen. Het was een lastige keuze met zoveel mooie foto’s, maar natuurlijk is er een winnaar
uitgekomen en dat was Demi Wilms uit groep 3. Van harte gefeliciteerd Demi!

Demi met de winnende foto en haar prijs

40 jaar De Muldershof
Dit jaar bestaat de Muldershof 40 jaar! Zoals al eerder aangekondigd hebben wij in de
week van 3 juni t/m 7 juni een fantastische feestweek. In deze week gaan we allerlei leuke
dingen doen.
De schooltijden zijn in deze feestweek op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag anders:
Maandag gaan we naar school van 8.30 t/m 16.30.
De schooltijden van Dinsdag leest u in het stukje over de schoolreizen.
Ik mis hier de tijden van de woensdag: Woensdag 5 juni van 8:30 tot 12:15.
Donderdag gaan we naar school van 8:30 t/m 20:30. De kinderen die niet tot einde
kunnen/willen blijven, mogen om 18:00 worden opgehaald. Dit dient van tevoren aangegeven
te worden bij de eigen leerkracht. Om 19:30 zijn alle ouders welkom om het feest samen af te
sluiten!
Vrijdag gaan we naar school van 9:30 t/m 12:30.
Ook hebben wij tijdens de feestweek vele helpende handjes nodig. Wij zouden het superfijn
vinden als we alle activiteiten met uw hulp kunnen organiseren.
Maandag 3 juni hebben we een muziekvullende dag met een feestelijk optreden van alle
kinderen. Het optreden is van 15:30 – 16:30 uur!
Dinsdag 4 juni is schoolreisfeestdag.
Woensdag 5 juni hebben we kunst en een vossenjacht van 8:30 tot 12:15. Voor deze activiteit
hebben we 30 ouders nodig. De dag bestaat uit twee delen van 08:30 – 10:15 deel 1 en van
10:15 tot 12:15 deel 2. U kunt deze ochtend kiezen om 1 deel van de ochtend te komen helpen
of voor de hele ochtend.
Donderdag 6 juni “Crazy 40” dag. Hiervoor hebben we van 12:00 tot 14:30 ongeveer 30
ouders nodig. De dag zelf is van 08:30 tot 20:30 uur!
Vrijdag 7 juni, Eerst uitslapen en dan SportStandag van 09:30 tot 12:30 uur. Ook voor deze
activiteit zouden we graag gebruik maken van uw hulp.
Mochten er vragen zijn, horen wij het graag!
Met vriendelijke groet,
De feestcommissie.
Dries, Laura, Franka, Romy, Rob, Stan, Hanny, Janneke, Marieke, Ellen, Willeke en Mayke

Schoolreizen groep 1 t/m 7 op dinsdag 4 juni 2019

Het duurt nog even, maar we willen toch al wat informatie met u delen over de uitstapjes van dit
schooljaar.
Het overzicht van bestemmingen en vertrektijden en hoe laat iedereen weer terug is, kunt u hier onder
vinden.
Groep 1 en 2 gaan naar: De Leonardusspeeltuin in Helmond.
Vertrek: 8.30 uur.
Geplande thuiskomst ongeveer 14.15 uur.
Groep 3, 4 en 5 gaan naar: Amusementspark Tivoli
Vertrek: 9.45 uur. De kinderen worden om 9.30 uur op school verwacht.
Geplande thuiskomst ongeveer 17.00 uur.
Groep 6 en 7 gaan naar: Bobbejaanland in Lichtaart.
Vertrek: 8.30 uur.
Geplande thuiskomst ongeveer 17.30 uur.
Voor alle groepen geldt dat de kinderen zelf een lunchpakketje meenemen en
voldoende drinken.
De kinderen van groep 6 en 7 mogen maximaal 5 euro meenemen. Let wel:
mogen! Maar dit hoeft niet.
Alle kinderen worden een kwartier voor vertrek op school verwacht.
Meer informatie over het schoolreisje volgt t.z.t.

Let op:
De schooltijden zijn op deze dag anders dan normaal.
Denkt u zelf aan de opvang voor uw kind(eren)?

Aanmelden nieuwe kinderen
Inschrijven broertjes en zusjes
Er zijn al verschillende aanmeldingen binnengekomen voor het nieuwe schooljaar. Om te
kunnen starten met de groepsverdeling is het noodzakelijk dat we actuele getallen
hebben. Als er nog broertjes of zusjes zijn die nog niet zijn ingeschreven voor het volgend
schooljaar, willen we u vragen dit op korte termijn te doen. U kunt hiervoor een afspraak
maken met meneer Dries.

Diverse groepen
Groep 1-2
Sportweek
Afgelopen week zijn de kinderen van de groepen 1 en 2 actief bezig geweest. Op dinsdag
hadden ze verschillende spelletjes gedaan: steppen, estafette, kruiwagenrace, enz. De meeste
spelletjes konden we buiten doen want het weer was prachtig. Dankzij de hulp van ouders en
opa's en oma's liep alles op rolletjes. Hartelijk dank daarvoor!
Woensdag hadden we de groepen in drieën verdeeld omdat we drie verschillende activiteiten
hadden nl. een gymles van Jaccy vd Enden, een tikspel en natuurlijk eitjes zoeken!
Donderdagmiddag zijn we met de klassen naar het Reyakkertje gegaan, een mooie afsluiting
van deze sportweek.
Moederdag
De kinderen zijn al druk bezig met het maken van een moederdagcadeau. Omdat het een
verrassing moet blijven willen we u vragen om uw kind na de meivakantie een (plastic) tasje
mee te geven zodat we het mee naar huis kunnen geven.
Thema
Na de vakantie beginnen we met ons nieuwe thema ' Onderwaterwereld'.
We wensen iedereen fijne Paasdagen en een hele fijne zonnige vakantie! 😊

Groep 3
Lezen en spelling kern 10

Kern 10 gaat over wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. Met de kinderen bespreken we
zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als:
de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui.
De nieuwe woordtypen in kern 10 zijn:

woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals:
bomen;
woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de
eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;

woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai, -ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of uw-, zoals: leeuwen en ruwe.
De leerlingen die werken met zon-materialen (een hoger leesniveau dan de basislijn), leren de
volgende woordtypen lezen:
woorden van drie lettergrepen die eindigen op -eren, -elen of -enen, zoals: gisteren, hagelen
en openen;, zoals spannend;
woorden van drie lettergrepen die eindigen op -ig, -lijk of -ing, zoals: negentig, vriendelijk en oplossing;
woorden van drie lettergrepen met in het midden van het woord -be-, -ge- of -ver-, zoals: weerbericht,
ongeluk en treinverkeer;

samenstellingen van vier lettergrepen, zoals: boodschappentas;
woorden van vier of vijf lettergrepen (zonder specifiek kenmerk), zoals: burgemeester en
onderwijzeres;
woorden van vier lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, on-, of ont-, zoals: weerbericht, ongeluk
en treinverkeer.
Spelling
We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het
eind van de kern worden beheerst.
Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die
beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter),
zoals: dwerg en sterk.
Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel
lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.
Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we
onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord
ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.
Rekenen
We zijn gestart met blok 12 van rekenen. In dit blok leren we:
gestructureerd tellen



Getallen plaatsen op de getallen lijn.



meten van lengte in centimeters en meters



ligging van getallen tussen tienvouden



optellen met drie getallen (handig rekenen)



tekenen van patronen en mozaïeken

Vakantie
Het is fijn als de kinderen in de vakantie ook regelmatig blijven lezen. Dit helpt hen om goed op niveau
te blijven. De woorden worden steeds moeilijker en de klanken van de geleerde letters zijn niet meer
altijd hetzelfde ( b.v. de o van bomen klinkt als oo en de e van gebleven klinkt als u en ee). Het foutloos
schrijven van woorden wordt nu ook steeds lastiger. Na de vakantie gaan we op school weer flink
oefenen met lezen en schrijven. Eerst een paar weken lekker genieten. We zien de kinderen graag goed
uitgerust op school terug op maandag 6 mei a.s.
Wij wensen alle kinderen en ouders een hele fijne zonnige vakantie toe.
Voorstelling
Op vrijdag 17 mei van 13.30 - 14.30 u mogen de kinderen van groep 3 en 4 naar een voorstelling
genaamd 'De beste uitvinding ooit' gaan kijken in het dorpshuis 'Ons Tejater' in Lieshout. We zoeken
ouders die ons heen en weer kunnen vervoeren. We weten niet of ouders de voorstelling ook bij mogen
wonen.
Bent u in de gelegenheid om te kunnen rijden, dan vernemen wij dat graag.

Groep 4
Tafeltjes oefenen:
De tafels komen steeds vaker terug tijdens de lessen. Wij willen u vragen om thuis ook regelmatig even
met uw kind te oefenen. We merken dat het rekenen lastiger gaat worden voor de kinderen die de
tafels nog niet goed beheersen. Het is fijn als ze dit schooljaar de tafels 1 t/m 10 beheersen. We hopen
binnenkort veel tafeldiploma’s uit te kunnen delen!

Spelling:
In Gynzykids kan spelling (net als rekenen) geoefend worden bij het tabblad
‘Werkboek’. De kinderen kunnen hierin de lessen kiezen van blok 5 of 6. Dit is een
herhaling van wat er in de lessen is behandeld.
In de klas zijn we begonnen met thema 7. We herhalen nog een keer de woorden
met eind –d of midden –d die klinkt als t. Bijvoorbeeld: hond. Ook komen woorden
met een open lettergreep aan het eind of in het midden aan bod. Bijvoorbeeld: sla
en jager. Deze is vaak lastig, je hoort namelijk aa, maar je schrijft a.
Taal:
We zijn bezig met het zevende thema.
In dit thema leren de kinderen:
* de betekenis van twaalf themawoorden (woordenschat)
* dat zinsdelen verplaatsbaar zijn
* een werkwoord uitbreiden tot een langere zin
* woordgroepen maken en gebruiken: lidwoord, bijvoeglijk naamwoord en
zelfstandig naamwoord.
* wat voorzetsels zijn
* een verslag schrijven
* een dialoog schrijven
Rekenen:
Na de vakantie gaan we starten met blok 11.
In dit blok herhalen we het optellen t/m 100 op verschillende manieren. Oefenen we de tafels 1 t/m 10.
Bij het onderdeel meetkunde gaan we getekende voorwerpen leren vergroten of verkleinen. En hebben
we het over verhouding tussen aantal en te betalen prijs.

Groep 5
Groep 5 is druk aan het werk geweest op de Grote Rekendag 10 april. Het verhaal ging over de Grote
Rekenreus, die 3 keer zo groot was. Dus ook een broek heeft die 3 keer zo groot is. Hoe ga je dat
aanpakken? Meten is weten, even een zwembroek geleend en daarna hebben we een reuzebroek
gemaakt, een reuzehinkelhok, een reuzezonnebril, een reuzekopje koffie met reuzesuikerklonten. Een
hele dag rekenen, maar heel veel geleerd. Op het schoolplein kunt uzelf ook nog even hinkelen als een
reus. Ook de foto’s, ‘Uit Verhouding’ waren reuzegrappig om te zien.
Na de meivakantie naderen we met rasse schreden het einde van groep 5. De Cito-toetsen komen er in
juni weer aan. De kinderen kunnen op internet met Gynzy blijven oefenen. Vooral de jager- en de
bakkerwoordjes blijven voor sommige kinderen lastig. Maar ook de andere woordjes verdienen
aandacht.
Natuurlijk mogen de kinderen ook vooral genieten van hun welverdiende vakantie, zodat we de
kinderen weer uitgerust terugzien op 6 mei.

Groep 5/6
Bezoek Molen De Leest in Lieshout
Op maandagmorgen, 27 mei mogen we een kijkje nemen in Molen De Leest, in Lieshout.
Als we voldoende begeleiding hebben gaan we weer op de fiets. (zie mail voor hulp)
Na een korte gezamenlijke uitleg neemt molenaar Jan 1 groepje mee de molen in. De andere 2 groepjes
bekijken de molen vanbuiten en doen een estafette met graankorrels.

Excursie Kuster-Goumans
Groep 5-6 is op bezoek geweest bij Kusters-Goumans.
Wat vonden de kinderen ervan:
Jinte: Wij waren met onze
klas naar het bedrijf
Kusters-Goumans geweest.
We kregen eerst een
filmpje over het bedrijf te zien. Daarna gingen we de klas in 3
groepjes verdelen. Er worden onderdelen voor apparaten
gemaakt. Sommige dingen doen ze met de hand.
Neele: We kregen ook wat mee naar huis en dat was
bubbeltjesplastic en snoepjes en als laatste een boekje met
uitleg. Ik vond het een leuk uitje.
Milan: We mochten door een microscoop kijken en daarbij
kregen we een mini-vergrootglas. En we gingen naar de
meetkamer.
Evi: Ze maken onderdelen voor een cockpit en soms voor een röntgenapparaat. Ik wil er misschien later
gaan werken.
Jenna: Er worden geen machines gemaakt maar kleine onderdelen voor vliegtuigen, achtbanen, dingen
voor in het ziekenhuis en nog veel meer. We gingen met de hele klas met de fiets er naartoe.
Dana: En je kon op een computer zien hoe ze dingen gingen maken en je had ook een soort
spreekbeurt. Ze vertelden ook wat je niet aan mocht raken. Het was heel leuk en ik heb er veel van
geleerd en ik denk de klas ook wel

Groep 6/7
De Grote Rekendag
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland
en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de
klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!
Het thema van de 17e Grote Rekendag was ‘Uit Verhouding’. Kinderen hebben tal van situaties verkend
waarin de verhoudingen niet klopten. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of
zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs
redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het
onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op.
En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
De Koningsspelen
De Koningsspelen 2019 stonden in het teken van water drinken. We daagden alle kinderen uit om
lekker water te drinken. De superdrank HA-TWEE-GO, houdt je sterk, slim en snel en maakt je tot de
beste versie van jezelf!
Na een heerlijk en gezond ontbijt, hebben we de Koningsspelen op het plein geopend met de dans
https://youtu.be/Ux2SYiBtrLM en een spetterend optreden van freestyler Josh. Daarna hebben we de
hele dag een afwisselend sportief programma gevolgd.
Het was een topdag!
Molen de Leest te Lieshout
Gisteren zijn we op excursie geweest naar een Beltmolen in Lieshout.
Het was een leerzame ochtend met als hoogtepunt een kijkje in de molen.

Groep 7
De weken zijn voorbij gevlogen en de vakantie staat weer voor de deur. Als eerste wens ik iedereen een
fijne vakantie.

Na de vakantie gaan wij samen met groep 8 een bezoek brengen aan het rijksmuseum.
Nogmaals de informatie:
Op dinsdag 7 mei gaan de groepen 7 en 8 naar het Rijksmuseum.
De leerlingen worden om 8.15 uur in de klas verwacht.
De bus vertrekt stipt om 8.30 uur.
Tijdstip museumprogramma: 11.00 - 12.30 uur.
Vertrek bus vanaf het museum: 12.45 uur.

Verwachte aankomsttijd op school: 14.45 uur.
Belangrijke mededeling:
In de bus mag gegeten worden maar in het museum niet. Lunchpakket meenemen!
Jassen en tassen mogen niet in de bus blijven liggen tijdens het museumbezoek.
Groep 8
Afgelopen weken is er hard gewerkt aan de decorstukken van de eindfilm. Op maandag 6 mei, de eerste
dag na de meivakantie, komen ze de film opnemen. Voor iedereen ontzettend spannend. We zijn goed
voorbereid!
Op dinsdag 7 mei gaan we naar het Rijksmuseum. Even een dagje cultuur snuiven!
Na de meivakantie gaan we ons richten op het schoolkamp. Tussendoor hebben we nog het
praktijkexamen van verkeer, de bootcamp, scholenvoetbal Laarbeek, en natuurlijk niet te vergeten, de
feestweek.
Kortom, een vol programma.

Nieuws van buiten
Typetuin
In groepsverband leren typen: de Typetuin start eind september!
Bij voldoende aanmeldingen gaat op onze school op woensdag 2 oktober 2019 om 12:30 uur de
klassikale typecursus van de Typetuin van start. Met 10 vingers blind leren typen, onder begeleiding van
een ervaren type-coach was nog nooit zo uitdagend. De cursus is geschikt voor kinderen uit de groepen
6 t/m 8. Schrijf jouw zoon/dochter nu alvast in! Ontvang bij inschrijven voor 1 augustus een mooie
korting op het cursusbedrag.

Meer info volgt direct na de meivakantie.
Wil je alvast meer info, ga naar www.typetuin.nl.
Wees er snel bij want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
[www.typetuin.nl/vroegboekactie]

persbericht

15 april 2019

‘Mei autovrij’ bij alle basisscholen in Laarbeek
In de maand mei niet met de auto naar school komen of opgehaald worden. Dat is het idee achter de actie
‘mei autovrij’.
Een simpel idee wat niet veel nodig heeft… alleen een gedragsverandering.
Dit project is bedacht door de Jeugdgemeenteraad (JGR) en wordt ondersteund door Veilig Verkeer Nederland en
BrabantsVeiligheidsLabel. Aan deze actie doen alle Laarbeekse basisscholen mee.

De actie
Samen met de JGR zullen boa’s in mei een meting doen. Hopelijk zien we een afname in het aantal leerlingen
dat met de auto naar school gebracht wordt.
De automobilisten worden aangesproken en gevraagd of zij ook mee willen doen.
Bij alle scholen komen banners te hangen om de ouders op de actie te attenderen.

Ook via het digibord in de klas en publicaties via het ouderportaal wordt er aandacht geschonken aan de actie.
Waarom
De actie heeft een aantal doelen:
-

bewegen is gezond;

-

niet met auto is beter voor het milieu;

-

de klachten over de vele auto’s rondom school die voor verkeersonveiligheid zorgen, zullen afnemen.
De school die procentueel de minste auto’s aan school heeft op basis van het aantal leerlingen wint de

‘mei-autovrij-trofee’. Deze wordt op woensdag 19 juni 2019 om 8.45 uur uitgereikt op de winnende
basisschool door burgemeester Frank van der Meijden en de JGR.

