31 januari 2019

Belangrijke data
14 februari:
15 februari:
19 februari:
20 februari:
21 februari:
22 februari:
25 februari:
27 februari:
28 februari:

1 maart:
4maart t/m 8 maart:

1e rapport
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij!
Meespeelochtend ouders groep 1-2
MR en OR vergadering
Meespeelochtend ouders groep 1-2
Meespeelochtend ouders groep 1-2
Leerlingenraad
Rapportgesprekken
Inloopochtend 05.15-08.30 uur
Carnaval groep 1-2 tot 12.00 uur. Kleuters middag vrij!
Rapportgesprekken
Muldermail
Carnaval groep 3 t/m 8
Voorjaarsvakantie

Jarigen
Maand Februari
1-2
1-2
2-2
4-2
5-2
6-2
7-2
10-2
10-2
11-2
11-2
12-2

Februari

Isabeau groep 1/2a
Ivo groep 4
Lieke groep 1/2b
Fleur groep 1/2b
Dana groep 5/6
Ella groep 5/6
Fedde groep 4
Nick groep 3
Ben groep 5/6
Stan groep 5/6
Eric groep 1/2a
Gwen
toekomstig

13-2
13-2
14-2
15-2
15-2
16-2
16-2
18-2
23-2
24-2
26-2

Merel groep 8
Kiril groep 5/6
Evi groep 8
Imke groep 1/2a
Jens groep 7
Ruben groep 1/2a
Jorn groep 8
Maeve groep 7
Maaike groep 1/2a
Koen groep 4
Rens

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

toekomstig

Algemeen
Uitslagen nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek

Hier mogen we als school trots op zijn!

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.

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie

14 t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 t/m 28 februari 2020

Tweede Paasdag

13 april 2020

Koningsdag

27 april 2020 (valt in de meivakantie)

Meivakantie

20 april t/m 1 mei 2020

Hemelvaart

21 en 22 mei 2020

Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie

13 juli t/m 20 augustus 2020

Rapportgesprekken
Deze keer gaan we de rapportgesprekken inplannen via de basisschool app. U krijgt hiervan volgende week een
app binnen. U kunt van 11 t/m 18 februari zelf het rapportgesprek inplannen. Het is voor ons de eerste keer dat
we op deze manier de gesprekken gaan inplannen. Heeft u donderdag 7 februari nog geen bericht van ons
gehad laat het dan even weten. We hopen dat het allemaal in 1 keer goed gaat.

Reminder Koningsdag
Helaas staat op de kalender de verkeerde datum vermeld van de
koningsspelen. De koningsspelen zijn op vrijdag 12 april van 8.30 uur tot
15.15 uur. Dus niet op vrijdag 19 april.
Op vrijdag 19 april zijn de kinderen wel om 12.00 uur uit.

Luizencontrole
Hallo allemaal,
Het nieuwe jaar is begonnen, zo ook het nieuwe seizoen van de luizenmoeders.
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.
Welke moeder heeft tijd en zin om bij ons aan te sluiten?
Een vader mag natuurlijk ook altijd!
Meld je even via onderstaande gegevens.
Zijn er tussendoor nog vragen m.b.t. de luizencontrole dan horen we dit graag.

M.v.g. namens de Luizenmoeders
Simone Henderikx
simonehenderikx@outlook.com

Carnaval 2019
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Het carnavalsprogramma voor 2019 is bekend. We gaan er een geweldig feest van maken!
Prins, prinses en raad van elf
Inmiddels zijn de prins, prinses en raad van elf gekozen uit de leerlingen van groep 8.
In de week van 18 t/m 22 februari ontvangen de leerlingen dagelijks aanwijzingen om de personen te
raden. Op vrijdag 22 februari volgt de bekendmaking in de aula.
Carnavalsweek
In de week van ons carnavalsfeest (25 t/m 28 februari) hebben we dagelijks een thema om vast in de
carnavalsstemming te komen. Op de poster kunt u zien wat voor knotsgek thema die dag centraal
staat.
De viering voor de kleuters is op donderdag 28 februari. De midden- en bovenbouw viert het carnaval
op vrijdag. Voor het programma verwijzen wij u ook naar de poster.
De carnavalscommissie

CARNAVAL 2019
Kindcentrum Beekrijk locatie de Muldershof
“We wôrre der wèrum van!”

Programma
Mulderkesbal
08.30 Modeshow
09.00 Circuit
10.00 Hapje/drankje
Pauze
11.00 Mini
Playbackshow

Carnavalscommissie 2019

Carnavalsbal
08.30 uur wèrum dreie
08.45 uur Sleuteloverdracht
09.00 uur Circuit
10.00 uur Hapje/drankje
Pauze
10.45 uur Soundmixshow
11.45 uur Prijsuitreiking

Nancy
Mayke
Marie-Jose
Karen
Romy
Ton

Wèrum dreie
Maandag 25-2 Pyjamaandag
Kom in je Pyjama naar school
Dinsdag 26-2 Doe raar met je haar
Wie heeft het leukste kapsel?
Woensdag 27-2 We zittuh dur wèrumpjes bai
Draag een leuk hoofddeksel
Donderdag 28-2 Fout is Goud!
Draag een masker of schmink

AGENDA
Donderdagochtend 28 februari
Mulderkesbal onderbouw
Vrijdagochtend 1 maart
Carnaval middenbovenbouw

en

Diverse groepen
Groep 1-2
Voorleesdagen
Vorige week zijn we van start gegaan met de voorleesdagen.
We hebben op dinsdag 22 januari een bezoek gebracht aan de bibliotheek van Beek en Donk. Daar heeft de juf
van de bibliotheek ons een boek voorgelezen, waarna we enkele spelletjes hebben gespeeld omtrent het boek.
Van woensdag 23 januari t/m woensdag 30 januari hebben we dagelijks bezoek gehad van de mama’s, papa’s,
opa’s en oma’s die ons hebben voorgelezen uit diverse prentenboeken. Een dankjewel aan iedereen die ons
heeft voorgelezen!
Thema de supermarkt
Na de vakantie hebben enkele mama’s weer een geweldige themahoek voor ons gemaakt. Met veel plezier
spelen we iedere dag in onze eigen supermarkt.
Om de rol van een echte caissière en klant zo goed mogelijk te vervullen hebben we een bezoek gebracht aan de
Jan Linders. Daar heeft een medewerker ons rondgeleid en van alles verteld over het werken in een
supermarkt.
CITO
Inmiddels zijn alle CITO’s afgenomen. Iedereen heeft weer ontzettend hard zijn best gedaan.
De resultaten van CITO taal en rekenen zijn inmiddels ingevoerd en kunt u terugzien in het ouderportaal van
Parnassys.
De resultaten van CITO lichaamsdelen en kleur zijn nog niet zichtbaar in Parnassys vanwege een technisch
probleempje. Tijdens de rapportgesprekken komen we uiteraard op deze resultaten terug.
Stagiaires
Juffrouw Daphne heeft deze week haar laatste stagedag gehad in groep 1/2A. We vinden het ontzettend
jammer dat ze weggaat maar wensen haar heel veel plezier op haar nieuwe stageschool ‘De Toermalijn’ in
Helmond.
In februari starten drie nieuwe stagiaires in de groepen 1/2.
In groep 1/2A verwelkomen we op donderdag meneer Nic Lentjes, hij studeert voor onderwijsassistent.
In groep 1/2B komt juffrouw Dana van Lieshout stagelopen op dinsdag, zij studeert aan de PABO. Juffrouw Puk
Smits loopt stage op donderdag in groep 1/2B, ook zij studeert voor onderwijsassistent.
We wensen deze nieuwe meester en juffen heel veel plezier op onze school!
Groetjes Marjan, Kim & Romy

Groep 3
Lezen
Vanaf kern 7 ligt het accent op verschillende woordtypen. We oefenen nog regelmatig met woorden van één
lettergreep die bestaan uit een medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden
met alleen een medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’.
De nieuwe woordtypen in kern 7 zijn:
eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;
woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;

woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.
Spelling
De meeste woorden van één lettergreep met een medeklinker, klinker en weer een medeklinker moet uw kind
nu in principe goed kunnen spellen. Woorden met aan het eind een –d of –b kunnen ze inmiddels wel lezen,
maar deze horen nog niet bij de spellingdoelen. Misschien maakt je kind nog fouten met ei/ij en au/ou. Ze
oefenen hier wel al mee, maar ook woorden met deze letters horen nog niet bij de spellingdoelen.
Rekenen
In blok 8 van rekenen leren de kinderen aanvullen t/m 10 en 20

Sommen met verliefde harten / 10-vriendjes /dubbelen en verwisselen.
Het herkennen van somtypen: +1-sommen, +2-sommen en 5-sommen.

Groep 4
Momenteel zijn we bezig met de Cito toetsen. De resultaten hiervan kunt u terugvinden in het ouderportaal van
Parnassys. Mocht u hiervoor geen inloggegevens hebben, kunt u een mail sturen naar:
esther.wijnhoven@eenbes.nl
Het rooster voor de spreekbeurten is gemaakt. Deze is samen met tips voor het houden van een spreekbeurt te
vinden op de website bij groep 4.
Rekenen
We gaan beginnen met blok 8. In dit blok leren wij:
Schatten en Rekenen t/m 100
* Schatten bij optellen en aftrekken t/m 100
* Aftrekken op de lege getallenlijn met rijgen waarbij de tweede term niet groter is dan 29.
Bijv. 45-27 (Waarbij eerst de tienvouden worden afgetrokken en daarna de eenheden)
Vermenigvuldigen
* Ankerpunten bij de tafels van 2, 3, 4, 5 en 10 (ankerpunten zijn 2x, 5x en 10x).
* Oefenen van de tafels van 2, 3 en 4 vanuit ankerpunten met behulp van de geleerde
strategieën.

* Constructie van de tafel van 6 met de strategieën halveren, verdubbelen, één keer minder,
één keer meer.
* Oefenen van de tafels van 5 en 10 vanuit ankerpunten m.b.v. de geleerde strategieën.
Meten en wegen
* Wegen met de handen en een balans
* Wegen of iets lichter, even zwaar of zwaarder is dan 1 kg, ½ kg of 1 g
De tafels komen steeds vaker terug tijdens de lessen. Wij willen u vragen om thuis ook regelmatig even met uw
kind te oefenen. Het is fijn als ze dit schooljaar de tafels 1 t/m 10 beheersen. We hopen binnenkort veel
tafeldiploma’s uit te kunnen delen.
Taal
We zijn bezig met het vijfde thema. In dit thema leren de kinderen:
* de betekenis van twaalf themawoorden
* 1 of 2 zinsdelen aan een zin toevoegen
* een instructie geven
* zinnen inkorten
* dat er twee soorten zinnen zijn: de vertelzin en de vraagzin
* een handleiding schrijven
* het verschil tussen beleefd en onbeleefd taalgebruik
* wat een woordkast is
* een informatieve tekst schrijven
Spelling
Bij spelling gaan we aan de slag met luisterwoorden. Deze woorden schrijf je zoals je ze hoort. Woorden met –
eeuw, -ieuw en -uw komen aan bod (bijv. sneeuw, kieuw en duw).
Ook leren we weetwoorden. In dit thema zijn dat woorden met –au/-ou en ei/ij (bijv. pauw, hout, trein en ijs).

Groep 5
Rekenen
Vorige week zijn we gestart met blok 7. In dit blok leren we:
Rekenen t/m 1000
Delen (met en zonder rest)
Spiegelen van figuren en letters
Meten
Daarnaast blijven de tafeltjes voor groep 5 erg belangrijk, hier zullen we ook extra aandacht aan gaan geven.
Spelling
Met spelling gaan we het hebben over woorden met au, auw, ou en ouw.

Taal
Ook met taal gaan we beginnen aan een nieuwe thema, thema 5. Dit thema gaat over de ruimte. De kinderen
leren onder andere om een onderwerp uit een zin te halen, wat een persoonlijk voornaamwoord is en de
themawoorden horend bij het thema ruimte.

Groep 5/6
Afscheid juf Dana groep 5-6
Hallo allemaal,
Dinsdag 22 januari was mijn laatste stagedag in
groep 5/6. Ik heb een hele leuke en leerzame tijd
gehad in die groep. Ik heb die middag afscheid
genomen met spelletjes, een traktatie en een
sneeuwballengevecht. Ook heb ik nog een mooi
vriendenboekje gekregen als afscheidscadeau!
Het is voor mij nu de tijd om naar een andere
groep te gaan, dit wordt groep 1/2B. Daar zal ik
weer elke dinsdag aanwezig zijn.
Ik wil voor nu alle kinderen van groep 5/6 bedanken voor de gezelligheid en ik zal jullie vast en zeker nog zien in
de pauzes!
Dana
Bezoek aan het gemeentehuis groep 6 (groep 5-6 en 6-7)
Momenteel gaan de aardrijkskundelessen van groep 6 over 'de gemeente'.
De kinderen leren wat een gemeente is; wat de taken van de gemeente zijn; hoe er beslissingen genomen
worden; wie de baas is en hoe het gemeentehuis eruit ziet.

Het zou natuurlijk wel heel leuk en interessant zijn, om dit alles ook in
het echt te mogen bekijken. En dat is gelukt!
Op dinsdag 19 februari brengen we een bezoek aan het gemeentehuis
van Laarbeek.
We worden ’s middags om 13.30u verwacht voor een rondleiding. De
burgemeester zal ons hoogstpersoonlijk ontvangen en in ongeveer
een uurtje tijd laten zien hoe het allemaal werkt binnen de
gemeenteraad.
Wij zoeken nog enkele ouders die met ons mee willen gaan, zodat we
samen naar het gemeentehuis kunnen lopen.
Graag even doorgeven aan meester Ton of juffrouw Karen als u ons kunt helpen. Alvast bedankt!

Op vrijdagochtend, 8 februari gaan we met de groepen 5 en 5/6 kijken naar de
voorstelling: Floris.
De voorstelling is in de aula van Het Klokhuis.
Floris, een magische dansmusical met zingende ridders, dansende jonkvrouwen en dappere troubadours. Floris
is een echte held. Hij neemt je mee naar de tijdgeest van moedige en dappere ridders, tochten vol ontberingen
en gigantische kastelen.
De voorstelling is geïnspireerd op het leven van Floris V die op 12-jarige leeftijd Graaf van Holland werd en de
geschiedenis is ingegaan als een echte Nederlandse ridderheld. De gelijknamige tv-serie Floris staat veel
(groot)ouders nog vers in het geheugen en wist eind jaren zestig vele kinderen aan de buis gekluisterd te
houden.
Twee dansers, twee muzikanten en een goochelaar maken dit bijzondere ridderverhaal van deze belangrijke
Hollandse vorst tot een modern en magisch sprookje.

Groep 6/7
EHBO
Deze week is al weer de derde les EHBO voor de kinderen uit groep 7. Zij hebben samen met de overige
groep 7 leerlingen van onze school een stuk theorie door juf Franka en praktijk in de aula van enkele
vrijwilligers. De eerste geluiden zijn heel positief.
Klassenregels
Wekelijks staan we stil bij onze klassenregels. Iedere week herhalen we één voor één de afspraken.

Afgelopen week stonden de volgende doelen centraal:
- Goed luisteren
- Opletten
Ik heb gemerkt dat de luisterhouding van veel kinderen matig is. Vaak zijn ze met (te) veel dingen tegelijk
bezig. We hebben een les 'Mindfulness' gedaan om kinderen tools te geven om zich beter te concentreren
op het hier en nu. Ook letten we goed op de zit- en luisterhouding. Een nette werkplek zorgt voor minder
afleiding. Pennen/potloden neer en draaien/kijken naar de persoon die iets vertelt hoort hierbij.
Deze week staan we stil bij het samenwerken. Wanneer het goed gaat, kunnen we wederom een mooie
beloning met de groep verdienen. Deze week mogen de leerlingen een kwartier computertijd als ze het
doel bereiken. De maandbeloning is een eigen gymles bedenken in de laatste week voor de
carnavalsvakantie. We zijn goed op weg om deze doelen te behalen. Vraag er gerust eens naar bij uw kind.
CITO
Deze week staan de laatste CITO toetsen op het programma. Het onderdeel spelling zal worden afgenomen.
Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de uitslagen? Loop dan gerust eens binnen in de loop van komende
weken of kijk op het ouderportaal.
Wijzer
De toetsen van Wijzer worden in de loop van komende weken afgenomen. De leerlingen zijn op de hoogte van
de data.
Week van de poëzie
Vanaf vandaag staan we een week stil bij gedichten. Dagelijks zullen we een gedicht voordragen.
De leerlingen gaan ook aan de slag met het maken van een gedicht. De resultaten nemen ze mee naar huis.

Groep 7
Januari zit er alweer bijna op en dus ook de Cito-toetsen voor midden 7. De
resultaten hiervan kunt u vinden op ParnasSys, waarvoor u een eigen inlogcode
hebt. De resultaten zullen we ook bespreken tijdens de rapportgesprekken die in
week 9 zullen plaatsvinden.
De kinderen zijn intussen alweer heel druk met de lessen en
het huiswerk voor het EHBO-examen. Ze hebben nu al drie
van de vijf lessen gehad. De kinderen vinden de lessen, theorie en praktijk, heel leuk én
leerzaam! Op 20 februari hebben zij nog een herhalingsles en op 27 februari is het
examen, zodat ze vóór de carnavalsvakantie klaar zijn.
De carnavalsvakantie begint op vrijdag 1 maart om 12.00 uur. Veel pret en vooral een hele
fijne vakantie gewenst!

Groep 8
Afgelopen dinsdag hebben de leerlingen van groep 8 kennis kunnen maken met Route 8. Ze hebben de
normeringstoets gemaakt en weten nu een beetje wat ze kunnen verwachten bij de Eindtoets.
Inmiddels hebben we het script van de eindfilm binnen. We zijn ons druk aan het inlezen zodat we binnenkort
de rollen kunnen gaan verdelen.
Carnaval staat voor de deur. De prins en de prinses van KC De Muldershof zijn bekend, in ieder geval bij de
leerlingen van groep 8. Ook de Raad van Elf is compleet.
Wij zijn er klaar voor!!!

Nieuws van de MR
Beste ouders, verzorgers,
De MR is achter de schermen volop bezig met het onderwerp: schooltijden.
Na de carnavalsvakantie komt de volgende enquête over schooltijden.
Meer informatie volgt t.z.t.
Met vriendelijke groet,
MR

Nieuws van buiten
Teken of knutsel iets carnavallesks en maak kans op prijs.
Wij, de jeugdcommissie van de Teugelders van Ganzendonck, hebben een idee voor alle kinderen van alle
basisscholen in Beek en Donk.
Alle kinderen uit alle groepen mogen iets carnavallesks maken.
Het formaat mag ongeveer A4 zijn (dus een velletje papier uit de printer). Als je iets knutselt is dat ook leuk en
mag het ongeveer 20 bij 30 cm zijn.
Hiervoor hebben jullie de tijd tot donderdag 21 februari, want dan komen wij al jullie knutselwerkjes ophalen en
gaan we kijken wie er prijs heeft. Onderbouw en bovenbouw bekijken we apart.
We hebben 3 prijzen (1ste, 2e en 3e) en voor de bovenbouw hebben we nog een extra prijs. De winnaars
mogen, samen met een vriend/vriendin, in de optocht in Beek en Donk mee op de boot van de jeugdprins.
De prijzen worden op zaterdagavond om 19.30 uur uitgereikt in onze feesttent, achter café Thuis. Als je niet
aanwezig bent, gaat de prijs naar een ander.
Natuurlijk kun je bij vragen altijd mailen naar infojeugdteugelders@gmail.com
Als laatste het belangrijkste; Vergeet niet je naam en groep op je knutselwerk te zetten!!
Je kunt je knutselwerk inleveren bij Juf. Esther.

