28 mei 2019

Belangrijke data
8 juli t/m 16 aug:
19 aug:

Zomervakantie!
1e schooldag. 08.15-0.830 uur inluiden schooljaar op schoolplein

Jarigen
Maand juli / augustus
1-7
2-7
3-7
5-7
6-7
8-7
8-7
9-7
10-7
12-7
13-7
16-7
18-7
19-7
21-7
22-7
23-7
24-7
24-7
25-7

Jamie groep 6/7
Floor groep 3
Jenna groep 5/6
Femke groep 1/2a
Loïs groep 7
Leko groep 7
Ryan
toekomstig
Lisa groep 5
Ise groep 5
Daan groep 1/2b
Kyla
toekomstig
Linne groep 4
Suzie groep 8
Sanne groep 7
Eva groep 5/6
Nova groep 5
Sanne groep 1/2a
Evi groep 5/6
Vera groep 5/6
Noortje groep 1/2b

26-7
29-7
30-7
30-7
2-8
3-8
4-8
4-8
11-8
11-8
11-8
13-8
13-8
18-8
19-8
23-8
23-8
24-8
26-8
31-8

Fem groep 1/2b
Milou groep 4
Bram groep 5
Vera
toekomstig
Jesse groep 5
Luca groep 6/7
Saar groep 6/7
Milan groep 5/6
Ilse groep 7
Tys groep 3
Roos groep 6/7
Anouk groep 1/2b
Hannah
toekomstig
Thijs groep 3
Amy
toekomstig
Felicia groep 1/2b
Lars groep 7
Rick groep 7
Lotte groep 5
Milan groep 1/2a

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Bedankt
Iedereen bedankt voor weer een fantastisch jaar, inclusief een zeer geslaagde feestweek.
Zonder onze OR en de vele vrijwilligers hadden we het niet voor elkaar gekregen. Ouders, opa’s, oma’s,
verzorgers super bedankt!
We vieren het nog even door na de zomervakantie en volgend jaar vieren we gewoon ons 41-jarig bestaan.

Afscheid
Helaas hebben wij verzuimd te melden bij de nieuwe groepsindeling voor het komend jaar dat Juf Romy stopt
met lesgeven zodat zij zich volledig op de vervolgstudie gaat inzetten. We danken Romy voor een fantastische
tijd, fijne samenwerking, ik weet dat ik ook namens de ouders spreek, als ik zeg dat ik het jammer vindt dat je
weggaat, maar heel veel succes en we houden contact!
Wie ook is vetrokken, is onze Rob, 4e jaar student die afgelopen jaar samen met meneer Eric groep 8 heeft les
gegeven. Rob is inmiddels geslaagd met een score van 9.1! Hij heeft ook meteen een plek gevonden bij de
stichting Platoo waar hij het komend schooljaar al een eigen groep krijgt.
Ook nemen wij afscheid van Juf Charlotte die de vervanging in groep 7 voor haar rekening heeft genomen.
Komend schooljaar blijft zij werken voor de Eenbes. Ze heeft een baan gevonden in Gerwen.
Juf Charlotte bedankt voor de fijne samenwerking!

Schooltijden
N.a.v. de uitslag van de officiële raadpleging onder de ouders m.b.t. schooltijden heeft de MR-oudergeleding
overleg gehad.
Gezien de hoge opkomst, 76 % van de gezinnen heeft gestemd, waarbij 65 % heeft gestemd voor verandering
van de schooltijden, zijn wij van mening dat wij gehoor moeten geven aan deze meerderheid die kiest voor het
continue-rooster.
Vanaf het schooljaar 2020/2021 zal bij De Muldershof dus een verandering van de schooltijden plaats gaan
vinden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gaan alle groepen van 08:30 tot 14:30 uur school( incl. lunchen op
school) en op woensdag van 08:30 tot 12:00 uur school.
Komend schooljaar komen we hier nog uitvoerig op terug.
Fijne zomervakantie, en we zien elkaar weer op maandag 19 augustus op het schoolplein!
Dries Klösters

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 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie 13 juli t/m 20 augustus 2020

Studiedagen en continurooster
Studiedagen
In verband met studiedagen voor het team zijn alle kinderen op de volgende dagen vrij:
-

Maandag 28 oktober 2019
Vrijdag 6 december 2019
Dinsdag 14 april 2020
Woensdag 24 juni 2020

Continurooster
Op onderstaande dagen hanteren wij een continurooster. Dat betekent dat de kinderen alleen op de ochtend op
school zijn en om 14.00 uur uit zijn.
-

Vrijdag 20 december i.v.m. Kerstviering
Vrijdag 21 februari i.v.m. Carnavalsviering
Vrijdag 17 april i.vm. De Koningsspelen
Vrijdag 10 juli start zomervakantie (12.00 uur uit)

Kindgesprekken
Al enige tijd hebben we op school de ambitie om met kindgesprekken aan de slag te gaan. Een kindgesprek
houdt in dat er een gesprek tussen de leerling en de leerkracht plaatsvindt waarin de leerling meer inzicht krijgt
in zijn/ haar kwaliteiten en leerpunten. Tijdens 'n kindgesprek zal de leerling tot een eigen leerdoel komen
waaraan hij/ zij de periode erna kan werken. Kinderen zullen hierdoor meer eigenaar worden van hun eigen
leerproces.
Dit schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar hoe zo'n kindgesprek er in de praktijk uit moet gaan zien. We
hebben leerkrachten, ouders (ouderbetrokkenheidscommissie) en leerlingen (leerlingenraad) bij dit onderzoek
betrokken. Aankomend schooljaar willen we hiermee gaan starten. In totaal vinden er twee kindgesprekken
plaats per schooljaar. Het eerste gesprek zal rond de herfstvakantie en het tweede gesprek zal rond de
carnavalsvakantie plaatsvinden.
Werkgroep kindgesprekken
Ton, Iris (student), Marieke

TSO schooljaar 2019-2020 - herinnering
Beste ouders,
Zijn er voor het nieuwe schooljaar wijzigingen betreffende de structurele dagen waarop uw kind over zal blijven
en heeft u dit nog niet gemeld, vragen we u dit zo spoedig mogelijk, door te geven aan de overblijfcoördinator,
Anja van Schaijk.
U kunt haar bellen 's avonds tussen 18.00 en 19.00 uur, haar een app sturen of haar voicemail inspreken. Het
telefoonnummer is 06-14504536.
Ontvangen we van u geen reactie, gaan we er vanuit dat de overblijfdagen ongewijzigd blijven.
Wij wensen u een fijne vakantie!
Namens het team van de TSO

Lezen in de vakantie is leuk én slim!
In de VakantieBieb staan ruim 50 e-books. Zo kunnen kinderen en jongeren lekker
doorlezen in de vakantie. Lezen is leuk en hun leesvaardigheid (en AVI-niveau) blijft
erdoor op peil.
Het zomercadeautje van de Bibliotheek
Lekker lezen in de vakantie?
Met de VakantieBieb neem je de leukste en mooiste e-books overal
mee naartoe. Download de app op je mobiel of tablet in de App Store
of via Google Play. Je kunt de e-books gratis lezen tot en met 31
augustus.
De VakantieBieb is nu open voor jeugd en voor volwassenen.
Alvast veel leesplezier!

Diverse groepen
Groep 1-2
Juffendag
We hebben maandag 17 juni genoten van een hele gezellige juffendag. Wat zijn we deze dag verwend met
allerlei mooie tekeningen en knutselwerkjes. Onze dank hiervoor!
Bedankt
Een dankjewel aan alle ouders en grootouders die ons dit jaar hebben geholpen bij een tal van taken. Voorlezen,
materialen schoonmaken, rijden, sportweek en nog veel meer. We hebben veel hulp mogen ontvangen en zijn u
daar dankbaar voor.
Wij wensen u een fijne vakantie en zien u graag weer in het nieuwe schooljaar!
Drinken
De kinderen zijn gewend om 's ochtends een beker drinken en fruit mee te nemen naar school. Na de vakantie
krijgt iedere leerling op school een eigen beker voorzien van naam. Deze beker blijft op school. Er kan door de
dag naar eigen behoefte water worden gedronken. Dit in het kader van de gezonde school. Een beker met
drinken meenemen is niet meer nodig, wel vinden we het fijn als u een bakje fruit (voorzien van naam)
meegeeft.
Juf Romy
Twee jaar hebben we mogen genieten van een fantastische juf en een hele fijne collega. Wat gaan we juffrouw
Romy missen in het nieuwe schooljaar. We wensen haar heel veel succes met haar vervolgstudie. Hopelijk zien
we haar nog eens terug op onze Muldershof.

Groep 3
Voor u en uw kind was het schooljaar 2018- 2019 een bijzonder jaar. Hoewel enkele kinderen het lezen al
enigszins beheersten in groep 1-2, leerden de meeste kinderen dit voor het eerst in groep 3. Alle kinderen
hebben hun uiterste best gedaan om een goede start te kunnen maken in groep 4. Daarbij hebben we ook de
nodige hulp gekregen van heel veel ouders. Ook voor de andere vakken is een mooie basis gelegd.
Om het lezen goed op niveau te houden adviseren we om in de vakantie het lezen te blijven oefenen.
Hieronder nog een tip om dit te kunnen realiseren:
Juffendag en afscheid
Op de juffendag werden we verrast met een prachtig boekwerk met werkjes van de kinderen. Een fijne
herinnering aan deze kinderen die we echt zullen gaan missen.
Er voor ons ook nog een mooi verwencadeau, dat we in de zomervakantie zeker gaangebruiken.
Wij vonden het een heel fijn schooljaar en hebben van de verhalen van de kinderen genoten. Allemaal heel
hartelijk bedankt voor de fijne samenwerking en veel succes in groep 4.
Wij wensen iedereen een hele fijne zonnige vakantie.
Juffr. Mieke en Juffr. Marieke

Groep 4
Het schooljaar zit er op!
We wensen iedereen een hele fijne vakantie.
Blijf in de vakantie veel boeken lezen en de tafels oefenen, maar geniet ook vooral van een welverdiende
vakantie.

Groep 5

Nog een ochtend en dan mogen jullie fijn gaan genieten van de zomervakantie. Wij hebben een heel fijn
schooljaar gehad en wensen jullie allemaal succes in groep 6. Alle ouders die ons dit jaar geholpen hebben,
willen we heel erg bedankt! Fijn om op jullie ouderhulp te kunnen rekenen.
Juffrouw Maridy en Juffrouw Nicole

Groep 5/6
Fijne vakantie groep 5-6!
Jullie hebben hard gewerkt en we hebben samen veel leuke dingen gedaan. Bedankt voor het gezellige
schooljaar en geniet van jullie welverdiende vakantie!!
Groetjes juffrouw Laura en juffrouw Karen

Groep 7
In de laatste Muldermail wil ik toch nog even het woord richten aan alle kinderen van groep 7 en hun ouders. Ik
kijk terug op een heel fijn schooljaar, waarin de kinderen keihard hebben gewerkt, gespeeld en geleerd. Helaas
moest ik er in maart ‘even’ tussenuit voor een knieoperatie en daarna volgde een periode van herstel.
Ik vond het jammer om deze fijne groep kinderen niet helemaal tot het einde van het schooljaar te kunnen
begeleiden, helaas heeft men het niet altijd voor het kiezen.
Ik wil de kinderen én hun ouders bedanken voor het fijne schooljaar en de prettige contacten. Jullie zijn allemaal
toppertjes!
Ik wens iedereen alvast een hele fijne vakantie en hoop iedereen gezond en uitgerust
weer terug te zien op maandag 19 augustus!
Juf Franka

Het schooljaar is voorbij gevlogen! De vakantie staat alweer voor de deur. Voordat we de vakantie ingaan nog
een paar foto’s. Van de juffendag/afscheid in groep 7. Het optreden van Dana en Loïs. Een paar foto’s van de
spelletjesmiddag samen met groep 1/2 en natuurlijk de foto waar groep 7 opstaat als winnaar van de
lerarenquiz!
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en lieve kinderen heel veel succes in groep 8!

Nieuws van de OR
Beste ouders/verzorgers,
Naar aanleiding van onze oproep voor twee nieuwe leden voor de ouderraad zijn er verkiezingen georganiseerd.
Graag willen wij u laten weten dat Patty Wilbers en Alex van Lieshout vanaf volgend schooljaar de twee nieuwe
leden zullen zijn voor de ouderraad.
De functie van secretaris zal overgenomen worden door Ilona van Moorsel.
Bedankt voor alle aanmeldingen en het uitbrengen van uw stem tijdens de verkiezingen.
Met vriendelijke groet,
Ouderraad De Muldershof

Bedankt
Mayke en Christel bedankt voor jullie enthousiaste bijdrage de afgelopen jaren.

Nieuws van buiten
Communie
Aan alle ouders van kinderen die in het nieuwe schooljaar naar groep 4 gaan.
In september start weer een nieuw voorbereidingsjaar voor de eerste heilige communie.
Op woensdag 4 september zal er een informatieavond omtrent de eerste communie plaatsvinden in de kerk in
Beek en Donk om 20 uur. De informatiebijeenkomst zal ongeveer een uurtje duren.
De inschrijfformulieren ontvangen alle kinderen van groep 4 in de eerste schoolweek na de zomervakantie.
Namens communiewerkgroepen Aarle Rixtel, Mariahout, Lieshout en Beek en Donk

Typetuin
HERINNERING: Schrijf in voor 1 augustus voor die extra korting!
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op deze school wordt na de zomervakantie de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.
Wanneer is de typecursus?
Startdatum: woensdag 2 oktober 2019
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur
Leslocatie: Basisschool De Muldershof, Molenweg 5 5741 NA BEEK EN DONK
Waarom zou ik mijn kind(eren) nu al inschrijven?
Wanneer je jouw kind(eren) voor 1 augustus inschrijft krijg je een leuke korting. Weet je de nieuwe planning nog
niet van bijvoorbeeld de voetbaltraining, geen probleem! Bij de Typetuin kun je tot 2 weken voor de start
kosteloos annuleren. Let op, vol = vol!
Prijs cursus Korting tot 1 augustus Je betaalt tot 1 augustus
€175,- €15,- €160,Kenmerken de Typetuin
· De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
· Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
· Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
· Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
· Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
· De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. · Diplomagarantie (kijk
voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).

Inschrijven is een fluitje van een cent
1) Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan
van de cursuslocatie van jouw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus” (de korting wordt automatisch verrekend).
5) Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet? Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 0135220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

Bibliotheek De Lage Beemden

Laat je verrassen met de Vakantie Verrassingstas
Bibliotheek De Lage Beemden heeft deze zomer weer een Vakantie Verrassingstas
voor alle jeugdleden van 3 t/m 12 jaar. Deze bijzondere tas is van tevoren gevuld
door bibliotheekmedewerkers met 3 verrassende materialen uit de uitgebreide
jeugdcollectie. De Vakantie Verrassingstas is verkrijgbaar in de bibliotheken in
Beek en Donk, Boekel en Gemert.
Aan deze actie zit ook een wedstrijd gekoppeld: ‘Ontwerp een nieuwe voelbare
kaft van je favoriete boek’. Hiervoor kan bijvoorbeeld macaroni, geribbeld karton
of stukjes stof gebruikt worden. Door de zelf ontworpen kaft weer bij de bibliotheek in te leveren, maken de
kinderen kans op een leuke prijs. Per vestiging en per leeftijdscategorie worden 3 prijzen uitgeloofd. Alle
spelvoorwaarden voor de actie en de wedstrijd zijn toegevoegd in de Verrassingstas.
De actie loopt van maandag 1 juli tot en met zaterdag 24 augustus 2018. De ingezonden ansichtkaarten worden
opgehangen in de bibliotheek. Kom snel naar de Bibliotheek en laat je verrassen!
Vakantie Verrassingstas
Wil jij deze zomervakantie leuke boeken lezen die iemand anders voor jou heeft uitgekozen? Dat is spannend!
Welke drie boeken in jouw tas zitten is nog een verrassing...
Wat moet je doen? Kom naar de bibliotheek in Beek en Donk, Boekel of Gemert. Pak een tas die gemaakt is voor
jouw leeftijd. Leg de tas voor het scherm op de uitleenbalie en leg je pasje op de kaartlezer. Druk op ‘Lenen’. Je
kunt de tas dan mee naar huis nemen.
Ben je nog geen lid van de bibliotheek? Kom dan tijdens de bemande uren naar de bibliotheek. Word gratis lid
en neem de Vakantie Verrassingstas mee!
In de tas zit ook een blanco boekenkaft. Kies je favoriete boek en maak een nieuwe kaft met materialen die je
kunt voelen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld macaroni, geribbeld karton of stukjes stof. Als je jouw zelf
ontworpen kaft voor maandag 26 augustus inlevert bij de Bibliotheek (mag ook in de brievenbus in de
bibliotheek), maak je kans op een leuke prijs. Vergeet niet je naam, leeftijd en telefoonnummer of e-mailadres
in te vullen.
Met het inleveren geef je toestemming om de ansichtkaart in de Bibliotheek op te
hangen.
Veel lees- en knutselplezier & een fijne vakantie!

