28 februari 2019

Belangrijke data
3 april:
4 april:
8 april:
10 april:
12 april:
15 april:
16 april:
18 april:
19 april:
19 april:
22 april t/m 3 mei:

Peutermeespeelochtend 09.00-09.45 uur
Streetwise
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij!
Grote rekendag
Koningsspelen
Sportweek kleuters
Route 8
Muldermail
Leerlingenraad
School uit om 12.00 uur!
Meivakantie

Jarigen
Maand April
2-4
3-4
11-4
15-4
16-4
19-4
20-4
20-4
21-4
23-4

April

June groep 1/2b
Raf groep 5
Ebbe groep 6/7
Ties
toekomstig
Laura groep 8
Floris groep 3
Lynne groep 3
Anna
toekomstig
Remco groep 6/7
Ties groep 7

23-4
24-4
26-4
26-4
27-4
27-4
27-4
27-4
27-4

Evi groep 6/7
Finn
Robin groep 5
Mayson
Kick groep 7
Niels groep 5/6
Jolijn groep 3
Anne groep 3
Loek groep 6/7

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

toekomstig
toekomstig

Algemeen
Ontwikkelingen Kindcentrum
Op 7 januari hebben wij gevierd dat we de eerste stap gezet hebben richting Kindcentrum Beekrijk. Wij houden
u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.
Op dit moment zijn we het beleidsdocument, dat het vervolg is van de ondertekening van de intentieverklaring
om met de 3 partijen een KC op te gaan richten, gezamenlijk in aan het vullen. We zitten regelmatig in goed
overleg bij elkaar om de kansen samen te bespreken. De MR-en van de Muldershof en 't Otterke hebben ook de
kans gekregen om hun eerste feedback op dit stuk te geven. Hun feedback nemen we mee in verdere
afstemming. We zullen binnenkort starten met het samenstellen van een werkgroep waarin leerkrachten van
beide scholen en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang plaats zullen nemen om verdere
ontwikkelingen af te stemmen. De samenwerking met de andere kinderopvangorganisaties gaat natuurlijk
gewoon door.
Mocht u over bovenstaande vragen hebben dan horen wij dat graag

Herziening vakantierooster 2019-2020
In de muldermail van januari staat het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020. Hierin staat dat de
meivakantie van 20 april tot en met 1 mei is. Dit is het landelijke advies. Maar dit is niet het geval!
In goed overleg (zie toelichting hieronder) is besloten hiervan af te wijken. De meivakantie zal zijn van 27 april
tot en met 8 mei!
Na stemming in de GMR-vergadering is besloten het gegeven advies te herzien. Geadviseerd zal worden het
voorgelegde vakantierooster 2019-2020 aan te passen.
De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
- versnippering schooldagen/vrije dagen is voor de kinderen niet prettig
- het aantal lesweken tussen de meivakantie en de zomervakantie is erg veel
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

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.

Continurooster
Een dezer dagen zal er weer een enquête aan u worden voorgelegd. De keuze is tussen het bestaande lesrooster
en het nieuwe voorstel.
Iedere ouder kan 1 keer zijn of haar stem uitbrengen. Omdat de eventuele wijziging ingaat op 1 augustus 2020
worden de ouders van de groepen 7 en 8 niet meegenomen in deze enquête.
De ouders van de reeds ingeschreven leerlingen worden wel meegenomen in deze enquête.

Feestweek
De feestweek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze school vindt plaats van 3 t/m 7 juni (nadere info
over de invulling van deze week volgt nog).

Inloopochtend
De Inloopochtend van 5 juni wordt verzet naar 29 mei i.v.m. De Feestweek.

ANWB Streetwise
Op donderdag 4 april van half 9 tot kwart over 3 komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school.
ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool, door het oefenen met praktijksituaties, beter om te
gaan met het huidige verkeer.
In de ochtend komen de gymlessen te vervallen.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig
oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het dragen van
de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele
elektroauto. Daarnaast leren ze over het belang van een fietshelm.
Bij Hallo auto leren de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die
remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het
belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komen in deze les aan bod.
Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er wordt
gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak
op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.
De leerlingen van groep 7 en 8 moeten op donderdag 4 april hun eigen fiets meenemen.

Koningsspelen
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in Nederland en het Caribisch
deel van het Koninkrijk. In 2019 vinden de Koningsspelen op vrijdag 12 april plaats. De dag bestaat uit sportieve
activiteiten die worden voorafgegaan door een gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt. Ook onze school zal dit
jaar weer gaan deelnemen.
Ontbijt
Deze dag zullen we in de eigen groepen starten met een eenvoudig ontbijt.
Opening
Rond de klok van 09.15 uur zal er bij goed weer een opening op het plein plaatsvinden. De kinderen hebben een
vlaggenparade en de “Koningsspelen” zullen symbolisch geopend worden. Samen dansen we het lied “Pasapas”
https://kvk.bnnvara.nl/video/pasapas-koningsspelen
Ouders zijn van harte uitgenodigd om de opening of activiteiten te komen bekijken.

Programma
08.30 – 09.15 Koningsontbijt
09.15 – 09.30 Aftrap van de koningsspelen
09.40 – 10.10 1e spelenronde
10.15 – 10.45 2e spelenronde
10.50 – 11.20 3e spelenronde
11.25 – 11.55 4e spelenronde
12.00 – 13.15 Middagpauze
13.20 – 13.50 5e spelenronde
13.55 – 14.25 6e spelenronde
14.30 – 15.00 7e spelenronde
15.00 – 15.15 Afsluiting
Kleding
Zorg deze dag voor sportieve kleding en schoeisel. Vergeet daarnaast je zaalschoenen niet.
Ook bij minder weer zullen de spelen doorgang vinden.
Het is leuk als kinderen rekening houden met het thema “Koningsspelen”. Denk aan oranje, rood, wit en
blauwtinten of versiersels.
Met vriendelijke groet,
De commissie “Koningsspelen”

Ingang naast de kleuters
Deze kleine poort graag vrij houden tijdens het wachten op de kinderen. Het is een nauwe doorgang en het zou
prettig zijn als we de kinderen die erdoor willen de ruimte geven.
Dank voor u medewerking

Installatie Geluid en licht in onze Aula
De komende weken wordt er gewerkt aan een nieuwe licht- en geluidsinstallatie voor de aula.
Als er gewerkt wordt dan moet er wellicht een ander plekje gezocht worden voor de leesouders.

Even voorstellen
Hallo allemaal!
Mijn naam is Bram van Beurden, ik ben 20 jaar oud en woon in Helmond.
Dit jaar ben ik begonnen aan een nieuwe opleiding. Ik studeer voor leraar
basisonderwijs aan Hogeschool de Kempel. Voor deze opleiding heb ik de
opleiding onderwijsassistent gevolgd, dit is voor mij niet de eerste keer
voor de klas.
Jullie zullen mij tot de zomervakantie elke dinsdag in de klas van groep 4
vinden, bij juf Karin.
Ik heb enorm veel zin om aan mijn nieuwe stage te beginnen en veel
nieuwe dingen te leren!
Tot in de schoolgangen!

Diverse groepen
Groep 1-2
Peutermeespeelochtend
Donderdag 28 maart stond de eerste peutermeespeelochtend van dit jaar op het programma. De ochtend is
goed bezocht.
Bent u niet in de gelegenheid geweest om met uw peuter mee te spelen in één van de kleutergroepen dan bent
u uiteraard welkom op de tweede peutermeespeelochtend op woensdag 3 april van 09.00-09.45 uur.
Thema feest
Onze themahoek is omgetoverd tot een gezellige huishoek waar een feestje kan
worden gevierd. Het ziet er weer fantastisch uit en we hebben deze week al fijn
kunnen spelen. Een dankjewel aan de creatieve mama’s die de hoek weer zo mooi
hebben verzorgd.

100 dagen rekenproject
Vanaf het begin van het schooljaar tellen we de dagen. We spreken af om 100
schooldagen de tel bij te houden. Na die 100 dagen zijn de kinderen 100 dagen
slimmer. Want wat hebben we in die tijd veel geleerd.
Tijdens de dagelijkse routine (dagen van de week, het benoemen van het weer etc.)
bouwen we een kort momentje in om te tellen de ‘hoeveelste dag’ het is. Om de tel bij te houden plaatsen we
elke dag een rietje in een bekertje. Een beker voor de losse, de tientallen en het honderdtal. Op deze manier
oefenen we met tellen tot 100, tellen met tientallen, maar ook leren we de rangtelwoorden kennen.
Na 100 dagen is het ‘100 dagen feest’ aangebroken. Dit feestje vieren we maandagmiddag waarbij we gaan
werken met een parcours. We gaan aan de slag met allerlei activiteiten waarbij de 100 centraal staat.
Natuurlijk is in de middag ook nog even tijd voor lekker buitenspelen op het Reyakkertje, want dat hebben we
wel verdiend!

Grote rekendag
Woensdag 10 april staat de dag in het teken van de grote rekendag. We gaan werken aan allerlei opdrachten
rondom het thema ‘uit verhouding’.
Voor deze opdrachten mag iedereen een knuffel meenemen naar school. Verder zijn we nog op zoek naar
verschillende maten dozen.
Kunt u ons helpen dan horen wij het graag.

Groep 3
Rekenen
In blok 11 gaan de kinderen rekenen met de kralenketting. De getallen t/m honderd komen daarbij aan bod. Het
is daarbij van belang dat de kinderen weten waar de getallen moeten staan in de getallenrij en de cijfers van de
getallen niet verwisselen (bv: 13-31). Zo kunnen de kinderen leren tussen welke tienvouden ze een bepaald
getal kunnen vinden. Een hulpmiddel voor het vinden en schrijven van de juiste getallen is een eenvoudige
centimeter van een bouwmarkt, waar de getallen van 1 t/m honderd op staan. Het tellen in sprongen van 5 en
10, zowel vooruit als achteruit komt in dit blok ook aan bod evenals het rekenen met hulpsommen en het
maken van eenvoudige plattegronden voor bouwsels.

van kralenketting naar getallenlijn t/m 100

tellen in sprongen van 10 vanaf een vijf- of tienvoud

ligging van getallen tussen tienvouden

optellen en aftrekken tussen 10 en 20 (met hulpsom)

plattegronden en bouwsels maken

Voor lezen en spelling zie vorige Muldermail.

Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. De kinderen lezen korte tekstjes en
leren na te denken over de inhoud, onder andere door zichzelf vragen te stellen en ook stil te staan bij de
betekenis van de verwijswoorden (hij, zij, zijn, haar, hem, enzovoorts).
Het blijft erg belangrijk dat de kinderen regelmatig blijven lezen en het ook leuk blijven vinden.

Streetwise is op donderdag 4 april a.s. Er is dan een activiteit voor groep 3 m.b.t. verkeer in de
sporthal. De kinderen hebben dan 's morgens hun gymschoenen al nodig voor in de sporthal.
's Middags kunnen de kinderen ook weer in de zaal voor de gymles.
Duo-lezen vervalt op woensdag 10 april a.s. en op vrijdag 12 april a.s. Dit i.v.m. de grote rekendag op
woensdag 10 apr. en de koningsspelen op vrijdag 12 apr.
Op 8 april is er een studiedag en zijn de kinderen vrij.

Groep 4
Rekenen:
We zijn deze week gestart met blok 10. In dit blok leren wij:
Rekenen t/m 100: optellen en aftrekken op de getallenlijn in een sprong (50+24) en in twee of drie sprongen
(waarbij eerst de tienvouden opgeteld worden en dan de eenheden).
Vermenigvuldigen: - constructie van de tafel van 7 met de strategieën halveren, verdubbelen, één keer meer en
één keer minder - oefenen van alle tafels (behalve 7)
Geld: Afronden bij bedragen als €3,98
Tijd: - klokkijken met minuten
- tijdsduur bepalen tussen twee tijdstippen met
minuten.
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. 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.

Groep 5
Vorige week heeft het flink gekriebeld in groep 5, tijdens de "week van de lentekriebels". Dit kwam goed uit,
want met taal werken we nu ook aan het thema : Gevoelens. En alle themawoorden die daar mee te maken
hebben.
Allemaal leuke projecten komen voorbij in groep 5. Zoals de chocoladevloot, en muzieklessen bij het
scholenproject voor het 50-jarig bestaan van het Jeugdorkest van O&U. “Ik heb een liedje in mijn hoofd” is een
voorstelling waarin alle kinderen van groep 4, 5 en 6 een actieve rol krijgen, met zang, blokfluit en/of ritmes.
Een muziekdocent verzorgt twee keer een half uur muziekles in de maand maart in onze klas. De leerlingen
bereiden samen met de muziekdocent een stukje voor. Dit wordt samengevoegd tot een mooie voorstelling,
welke gehouden zal worden zondag 7 April, in het Anker aan de Pater Vogelsstraat. Uiteraard is het
eindoptreden vrijwillig.
Afgelopen maandag hadden we het project: Chocoladevloot van de bieb. Aan boord van de Chocoladevloot is
een online game waarmee leerlingen van groep 5 spelenderwijs een aantal mediavaardigheden en
informatievaardigheden oefenen. Met hun eigen digitale binnenvaartschip moeten de leerlingen in kleine

groepjes ervoor zorgen dat ingrediënten als melkpoeder, cacao en suiker op tijd bij de chocoladefabriek
aankomen om er chocola van te maken. Onderweg komen de leerlingen allerlei obstakels tegen. Zo moeten ze
verschillende boeien herkennen, het anker en de roef juist op het schip plaatsen en het schip veilig door de sluis
leiden. De benodigde informatie moet eerst worden opgezocht in een boek, in een filmpje of op een website.
Het spel is bedoeld om de informatievaardigheden bij kinderen te oefenen, op een boeiende manier. De
kinderen hebben superhard gewerkt en echte cacaobonen geproefd. Natuurlijk ook gewoon echte chocola.

Volgende week donderdag staat het verkeersproject Streetwise op het programma. De kinderen gaan van alles
leren over remmen en remweg. Ze gaan donderdag niet naar de gym, want de gymzaal is i.v.m. Streetwise niet
beschikbaar.
Daarna komen al snel de koningsspelen en zijn we al weer bijna aanbeland bij de volgende vakantie.

Groep 5/6
Bank voor de klas
Bank voor de klas is het gezamenlijke programma voor financiële educatie van 17
banken. In de Week van het Geld geven duizenden enthousiaste bankmedewerkers
gastlessen op basisscholen in heel Nederland! Want banken vinden het belangrijk
dat kinderen leren om verstandig om te gaan met geld.
De gastles Bank voor de klas wordt gegeven met de Cash Quiz, een spannend
interactief spel met filmpjes op het Digibord. De kinderen spelen in teams tegen
elkaar en beantwoorden vragen over (omgaan met) geld.
Vrijdag 29 maart gaat de bovenbouw de Cash Quiz spelen.
Rekencircuit
Na het techniekcircuit gaan we nu een aantal vrijdagen een rekencircuit doen met
leuke en leerzame rekenspelletjes.

Grote rekendag, 10 april.
Woensdag, 10 april zijn we de hele ochtend bezig met verhoudingen.
We gaan een quiz doen en maken allerlei materialen voor de Grote Rekenreus.

Groep 6/7
Week van de Lentekriebels
Afgelopen week stond in het teken van ‘De Week van de Lentekriebels.’ De Week van de Lentekriebels is een
nationale projectweek waarbij in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele voorlichting
gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema centraal. Dit jaar was dat het thema "Ik wil het graag weten- heb
jij me alles al verteld?!" Het is een breed thema dat aansluit op de nieuwsgierigheid van kinderen. Het gaat
over informatie op het gebied van relaties en seksualiteit waar kinderen vragen over hebben. Ook in onze
klas hebben we dagelijks kort gesproken over deze thema’s.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website:
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-delentekriebels/informatie-voor-ouders
Muziek en Brein
In het kader van het project “Muziek en Brein” werkt uw kind tijdens muzieklessen op
school mee aan de interactieve muzikale voorstelling “Ik heb een melodietje in mijn
hoofd”.
Wij hebben twee leuke gastlessen over drummen gehad in onze groep 6/7.
De uitvoering vindt plaats op zondag 7 april in het Anker, aan de Pater Vogelsstraat in Beek en Donk.
Deelname is vrijwillig. Kinderen hebben hier bij interesse een uitnodiging voor ontvangen.
Landelijke opschoondag
Op zaterdag 21 maart 2020 was de 18e editie van de Landelijke Opschoondag. In de week ervoor organiseren
veel scholen opruimacties. Een prachtige kans voor onze school om de buurt op te schonen! Dit hebben we
afgelopen vrijdag gedaan.
Het thema was dit jaar ‘Iedereen doet mee’. Jong en oud, van individu tot maatschappelijke
organisatie, via de plaatselijke voetbalvereniging en basisschool. Meer dan
honderdduizend Nederlanders komen in actie voor een schone buurt. Ook wij speelden een
rol van betekenis tijdens deze grote voorjaarsschoonmaak en dat was absoluut waardevol!

De week van het geld
De week van het geld 2019 is maandag 25 maart geopend door Koningin Maxima en minister
Slob.
Het doel van deze themaweek is kinderen te leren omgaan met geld. Aanstaande vrijdag (morgen) zullen wij een
gastles krijgen met een interactieve quiz over omgaan met geld.
Door kinderen al jong om te leren gaan met geld, wordt een basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op
volwassen leeftijd.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website:
https://www.weekvanhetgeld.nl/?gclid=EAIaIQobChMIm7qr7rmi4QIVjed3Ch22KA8ZEAAYASAAEgLoq_D_BwE

Groep 7
We zijn momenteel volop bezig met het leren van de persoonlijke
voornaamwoorden. Daarnaast moeten we kijken of het
persoonlijke voornaamwoord een onderwerp is in de zin, een
lijdend voorwerp of een meewerkend voorwerp. Het oefenen van
het rijtje helpt bij het zoeken van de persoonlijke
voornaamwoorden.
De kinderen hebben geleerd dat ze het onderwerp vinden door de
wie vraag te stellen. Het lijdend voorwerp door de wat vraag te
stellen en het meewerkend voorwerp door de aan wie of voor wie
vraag te stellen.

Met rekenen zijn we
begonnen met een nieuw
blok. Tijdens dit blok gaan de kinderen aan de slag met breuken
omzetten in kommagetallen en andersom.

Groep 8
In groep 8 zijn we op dit moment druk bezig met de voorbereidingen op de filmdag, 6 mei.
Er wordt hard gewerkt aan het maken van de decors en andere benodigdheden in de film.
De leerlingen zijn bezig met het verzamelen van de "kostuums".
Tussendoor hebben we een bezoek gebracht aan IVN Laarbeek, waar we een interessante wandeling hebben
gehad door hun terrein. Dit alles ter voorbereiding op de boomplantdag.
Op dinsdag 19 maart zijn we op excursie geweest bij de Tongelreep te Eindhoven. Een kijkje achter de
schermen. Er komt heel wat bij kijken om dat grote bad, goed op temperatuur te houden. Duurzaam staat ook
daar hoog aangeschreven.
Op 4 april staat het theoretisch verkeersexamen op de agenda.
Route 8 op 16 april.
Een vol programma!

Nieuws van buiten

Roefeldag
Hoi kinderen,
Het Roefelcomité Beek en Donk is weer volop bezig met het organiseren van de Roefeldag op zaterdag 8 juni
2019.
Wil jij zelf een keertje achter de kassa? Een keer op een graafmachine rijden of je eigen frietjes bakken? Zit je in
groep 3 t/m 8 dan kun je je inschrijven/opgeven via onze website www.roefeldaglaarbeek.nl/beek-en-donk.
Opgeven is mogelijk van 01-03-19 t/m 31-03-19.
Gezellig als je erbij bent!
Het Roefelcomité Beek en Donk

