28 mei 2019

Belangrijke data
3 t/m 7 juni:
10 juni:
11 juni:
12 juni:
18 t/m 21 juni:
18 juni:
24 juni:
25 juni:
27 juni:
2 juli:
4 juli:
5 juli:
8 juli t/m 16 aug:

Feestweek
2e Pinksterdag
Eenbesdag. Alle kinderen zijn vrij!
Ouderbedankochtend
Schoolkamp groep 8
Spelletjesmiddag groep 1-2
Studiedag. Alle kinderen zijn vrij!
MR vergadering
OR vergadering
2e rapport
Klassenwisseling
Film en afscheidsavond groep 8
Groep 8 continurooster
School uit om 12.00 uur
Zomervakantie!

Jarigen
Maand juni
1-6
1-6
3-6
3-6
5-6
7-6
10-6
10-6
13-6
14-6
14-6
14-6

Elaf groep 1/2a
Jur
Puck groep 8
Stijn groep 1/2a
Anouk groep 3
Nick groep 1/2b
Maarte groep 5/6
Anouk groep 5
Skyler groep 5
Iris groep 5/6
Fedde groep 5/6
Demi groep 3

juni
toekomstig

15-6
16-6
16-6
19-6
19-6
19-6
22-6
25-6
26-6
28-6
28-6
30-6

Thijs groep 4
Daan groep 3
Sterre groep 3
Floor groep 5
Anica groep 4
Fleur groep 1/2a
Mike groep 7
Jasper groep 5/6
Fedor groep 1/2a
Fieke groep 8
Jop groep 8
Maïva groep 5

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen

Week 23
maandag 3 juni tot en met vrijdag 7 juni 2019

Wanneer? Hoe laat?
Maandag
Schooltijden:
08.30-12.00
13.15-16.30
Leerkrachten lopen met de kinderen naar
Het Anker. Ouders zijn vanaf 15.30 uur
welkom om het optreden in ‘T Anker bij te
wonen.

Dinsdag

Variabele vertrek- en
aankomsttijden.

Wat?
Muziek vullende
dag met een
feestelijk optreden
van alle kinderen.
Het optreden is
van 15:30 – 16:30
uur in Het Anker.
Schoolreisjes. Zie
info in Muldermail

Het is leuk als je je schoolpet opzet.

Woensdag

08:30 tot 12:15

Kunst en een
vossenjacht
Geen nette kleding in
verband met verf

Donderdag

08:30 t/m 20:30 De kinderen die niet
tot einde kunnen/willen blijven, mogen om
18:00 worden opgehaald. Om 19:30 zijn
alle ouders welkom om het feest samen af
te sluiten!

Vrijdag

09:30 t/m 12:30
Groep 3 t/m 8. De kleuters zijn
vrij!

“Crazy 40” dag!!!
Schooltijden: 08.3018.00/20:30
Lunchpakketje
meenemen
Voor avondeten wordt
gezorgd

Stansportdag

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

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.

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

Trakteren
Een zakje chips, snoep of een ijsje? De (meeste) kinderen vinden de traktaties heerlijk. Kinderen krijgen per
schooljaar al gauw 30 traktaties. Trakteren mag ook, want jarig zijn is feest! Maar het is wel goed om traktaties
voor op school klein te houden en niet te calorierijk te maken. Graag willen we jullie toch kennis laten maken
met gezondere alternatieven.

Voor meer leuke ideeën en inspiratie zie: www.gezondtrakteren.nl
https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Consumenten/Mijn%20
kind%20en%20ik/Naar%20school/Traktatieboekje2018.pdf

Nieuwe methode Engels
Misschien heeft u uw kind al wel wat woordjes Engels horen spreken. We zijn ons als school aan het oriënteren
op een nieuwe methode Engels. Voorheen gaven we alleen Engels aan groep 7 en 8. Op dit moment zijn we ons
aan het verdiepen in verschillende methodes die er zijn voor de groepen 1 t/m 8. In alle groepen zullen er dan
ook regelmatig proeflessen Engels gegeven worden. We streven er naar om hier in de loop van volgend
schooljaar (rond de herfstvakantie) schoolbreed mee te starten.
Groeten de werkgroep Engels
Eric, Merel, Dries en Nicole

Logopedie
Het logopedie inloop spreekuur gaat op 3 juni niet door vanwege de feestweek. Mocht u met vragen zitten dan
kunt u Bibi of Kyona altijd benaderen.

Ouderbedankochtend
Uitnodiging Ouderbedankochtend 12 juni 2019

Aan alle ouders en verzorgers van onze leerlingen,
De Muldershof is een organisatie die veel energie steekt in situaties waarbij mensen, groot en klein, elkaar
ontmoeten en van elkaar leren.
Vieringen, schoolreis, musical, schoolkamp zijn voorbeelden van deze ontmoetingen.
Onze visie, …waar ieder zijn draai vindt…, komt bij deze activiteiten nadrukkelijk tot zijn recht.
Geweldig is dat we nooit verlegen zitten om hulp en ondersteuning van heel veel ouders. Om jullie daarvoor te
bedanken hebben we een ouderbedankochtend.
Wij nodigen daarom iedereen uit, die aan onze school op welke manier dan ook, extra handen heeft gegeven,
zoals bijvoorbeeld: leesmoeder, hulp bij excursie, schoolreisje, OR, MR, Koningsspelen, vieringen,
ouderbetrokkenheidscommissie, enz.
Laat u zich eens verwennen. Het schoolteam zorgt voor een leuk programma, verzorgd door kinderen en
groepsleerkrachten.
Woensdagochtend 12 juni van 10.00 - 12.00 uur
Handig is om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Vult u daarom onderstaand strookje in en lever dit digitaal of op papier in bij onze juffrouw Esther van de
administratie uiterlijk 6 juni. Mailadres van Esther is: esther.wijnhoven@eenbes.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik ben ouder van…………………………………………………………en wil graag op de
ouderbedankochtend komen met………….personen.

Diverse groepen
Groep 1-2
CITO
Deze week en volgende week gaan we bij uw kind de CITO afnemen. Om er bij de kinderen geen druk op te
leggen, noemen wij het werken in een boekje.
Kinderen die in januari een A hebben gescoord nemen niet deel aan de CITO toetsen. Kinderen die pas na
januari zijn ingestroomd nemen ook geen deel aan de CITO toetsen, zij mogen hier volgend jaar mee van start
gaan.
De uitslagen kunt U vinden in het ouderportaal van ParnasSys, het betreft de E-toets (einde schooljaar).
Met de Cito-toetsen wordt tweemaal per jaar per lesstofonderdeel onder meer vastgesteld:
- of een kind zich goed ontwikkelt als je kijkt naar de uitslagen van de vorige toetsen.
- of een kind zich goed ontwikkelt als je het vergelijkt met andere kinderen van dezelfde leeftijd.
Hieronder een korte uitleg over de CITO toetsscores:
Met de niveaus ofwel normen worden de resultaten (de vaardigheidsscores) van een leerling afgezet tegen de
resultaten van andere leerlingen in Nederland die in dezelfde groep zitten.
A (blauw) – goed
B (groen) – voldoende
C (oranje) – matig
D (rood) – onvoldoende
E (rood) – onvoldoende
Eén fout kan het verschil tussen bijvoorbeeld B of C zijn. Als de score van uw kind tegenvalt, is het altijd nuttig
om te vragen wat de score precies was. Gaat het bijvoorbeeld om een lage C of een hoge C. Mocht uw kind
onvoldoende score dan maken we uiteraard een afspraak. Ook voor overige vragen kunt u bij ons terecht.
Vaderdag
We zijn druk aan het knutselen voor vader. Van enkele kinderen zouden we graag nog een foto van papa willen
ontvangen met een formaat van ongeveer 10x10cm.
Juffendag
Maandag 17 juni vieren de juffen hun verjaardag. Je mag deze ochtend in je pyjama naar school komen. We
ontbijten samen in de klas. Een boterham mag je meenemen, voor drinken en iets lekkers erbij zorgen wij.
We gaan er een gezellige dag van maken!
Onderwaterwereld
We zijn druk bezig met ons nieuwe thema de onderwaterwereld.
Dit is alweer het laatste thema van dit schooljaar.
Wat zijn we blij met de hulp die we dit jaar hebben ontvangen van de mama van Emma, Stijn, Nick en Sanne.
Dank jullie wel!!!
Groep 3
Het schooljaar loopt al bijna ten einde. Groep 2 is zich al druk aan het voorbereiden op groep 3. We zijn aan het
oefenen met schrijfpatronen en cijfers. Ook mag groep 2 al enkele keren oefenen op de computer, waarbij
groep 8 ons begeleidt.
Deze week zijn we al eens op bezoek geweest in het lokaal van groep 3 om eens te kijken wat de verschillen en
overeenkomsten zijn met groep 2. We hebben er zin in!

Groep 3
Feestweek
Na het Hemelvaartweekend starten we op maandag 3 juni a.s. met de feestweek. Op vrijdag 7 juni a.s. wordt de
feestweek afgesloten .We wensen iedereen heel veel plezier.

Na de feestweek gaan we verder met kern 11 van VLL
Taal/lezen
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 11 zijn:
· woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk;
· woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging;
· samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken;
· verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje, bezempje en appeltje;
· woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en ontbijt;
· woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen, gevaren en vertellen.
De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
· woorden van drie lettergrepen met een of meer open lettergrepen, maar niet met een open lettergreep aan
het einde, zoals: krokodil en kamperen (maar dus niet: kimono);
· woorden van drie of meer lettergrepen die eindigen op -ste, zoals: gevaarlijkste;
· woorden van twee of meer lettergrepen die eindigen op -tie, zoals: vakantie;
· leenwoorden, zoals: computer;
· woorden met meerdere open lettergrepen (vlak) na elkaar, zoals: museum.
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 maken de kinderen kennis met één nieuwe spellingcategorie, namelijk samengestelde woorden met alle
mogelijke clusters, zoals: grasspriet en viltstift.
Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen, waarbij in de werkboekjes met name
de juiste antwoorden moeten worden gekozen. Aan het eind van deze kern leren de kinderen ook zelf
antwoorden te formuleren en zinnen in de juiste volgorde te zetten. We bespreken de opdrachten altijd met de
kinderen, om zo hun inzicht in wat belangrijk is om een tekst te kunnen
begrijpen te vergroten. Wanneer u thuis met uw kind leest, kunt u na afloop daarover enkele vragen stellen. Dit
draagt eraan bij om beter te begrijpen wat uw kind gelezen heeft.
Schrijven
We hebben alle lessen in de schrijfboekjes van groep 3 klaar. Er zijn nog wel kinderen die enkele gemiste
bladzijden af moeten maken. Het schrijfboekje mag dan mee naar huis. De kinderen zullen de komende tijd
steeds meer schrijfoefeningen gaan doen in een schrift.
Rekenen
Tijdens de rekenlessen gaan we vooral veel herhalen. De kinderen hebben een extra rekenboekje om te oefenen
en mogen op de ipad allerlei rekenopdrachten doen. Verhaalsommetjes zijn nog lastig. Klokkijken is ook nog
moeilijk. Vooral hele en halve uren (een uur vroeger of later)zijn aan bod geweest, maar ook kwart voor en
kwart over het uur(een kwartier eerder of later). Om dit beter onder de knie te krijgen, kunnen de kinderen dit
thuis spelenderwijs met u oefenen.

Groep 4
Het einde van het schooljaar komt in zicht. Er zijn al een aantal tafeldiploma's binnen, maar het zou fijn zijn als
er dit schooljaar nog meer uitgedeeld kunnen worden. Blijf ze daarom goed oefenen, ook als je je diploma al
gehaald hebt.
De Cito toetsen worden weer afgenomen. De resultaten hiervan kunt u t.z.t. terugvinden in het ouderportaal
van Parnassys. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, kunt u een mailtje sturen naar Esther (administratie)
esther.wijnhoven@eenbes.nl
Rekenen
Na de feestweek gaan we starten met blok 12 van rekenen. In dit blok leren we:
- aftrekken tot en met 100 door aanvullen
- aftrekken tot en met 100 door rekenen met teveel.
- de tafelstrategieën: 1x meer, 1x minder, de helft, het dubbele.

- memoriseren van de tafels van 1 t/m 10.
- patronen herkennen en verder afmaken.
Taal
Ook met taal gaan we na de feestweek starten met ons laatste thema. In dit thema staat het onderwerp ‘winkel’
centraal.

Juf Loes
Juf Loes komt op 14 juni voor de laatste keer helpen. Juf Loes, super bedankt voor alle hulp!

Groep 5
Het eind van het schooljaar is in zicht, op dit moment zijn we druk bezig met toetsen.
Taal en spelling
We zijn gestart met het laatste thema, thema 8 Beroepen.

Juffendag
Op woensdag 26 juni vieren wij onze verjaardag. We gaan naar de Kieviet in Nuenen. We zoeken voor die dag
nog vervoer, dus mocht u tijd hebben horen wij het graag. Verdere informatie volgt nog.

Groep 5/6
Bezoek groep 5-6 aan molen De Leest in Lieshout op maandag 27 mei
Op bezoek bij de molen
Wij waren op bezoek bij de molen De leest. De klas werd in drieën
verdeeld.
Wij zaten in groepje 1. Wij gingen eerst helemaal door de molen. We
hebben ook gezien hoe groot de wieken zijn. En toen gingen we naar het
volgende .Daarna deden we een speurtocht en dat was heel leuk.er was
ook een opdracht waar je de molen moest na tekenen. Er was ook een
gras veldje waar we op gingen spelen.
Daarna gingen we een estafetterace doen. Ons team won! Toen gingen we weer spelen, en toen weer naar
school.
Dieneke en Ella

Het bezoek bij de molen
We kwamen aan bij de molen. De mannen die bij de molen werkten, vertelde
Wat over de molen. Groep 1 ging in de molen, groep 2 deden spelletjes, groep 3 maakte een foto speurtocht.De
spelletjes waren: zakspringen, een lepel met graan lopen. Met het zakspringen had Stan gewonnen en Dieneke
was 2d. en Fedde was 3d. de molen had 6 verdiepingen. De molen had soorten zolders en dat was: luizolder,
steenzolder, maalzolder en dat zijn de soorten zolders.
Toen fietsten we weer terug naar school. Einde
Gemaakt door Dana Jenna Vera

Molen de leest in Lieshout
Maandag 27-05 waren wij naar de molen in Lieshout geweest.
Het was super leuk. want je kon er estafette te doen en in de molen kijken.
En we gingen een molen speurtocht doen. We gingen met de fiets naar de
molen.
Groetjes Charlotte en Iris

Molen de Leest
We gingen met heel de klas naar de molen in Lieshout. We verdeelden de
klas in drie groepen. De ene groep mocht de molen verkennen en mocht
helemaal boven in de molen. De tweede groep ging spelletjes doen en de
derde groep ging een toto speurtocht doen van de molen. Jan de molenaar
vertelde het verhaal over de leest. De Leest is opgericht in 1900 om vee
voer te maken.
Evi , Jinte en Nele

Groep 6/7
Adit
Vandaag hebben de leerlingen van groep 7 hard gewerkt aan de ADIT. Een adaptieve digitale intelligentietest ter
vervanging van de entreetoets. Binnenkort krijgen zij de uitslag van de test en een voorlopig advies gebaseerd
op de gegevens van het leerlingvolgsysteem, de rapporten en de test. Spannend!
Excursie Middeleeuws Kasteel
Afgelopen week zijn we op bezoek geweest in het kasteel te Helmond. Daar kregen we een rondleiding door een
bevlogen mevrouw gekleed in middeleeuwse kledij. Daarna hebben de kinderen zelf een speurtocht mogen
lopen door de kelders van het kasteel. En werd er nog iemand tot ridder geslagen. Het was reuze interessant en
ook wel een beetje spannend.
Het was een topdag!

CITO
Momenteel worden de CITO toetsen van E7 en E6 afgenomen in onze groep. De resultaten kunt u vinden op het
ouderportaal of loop gerust eens binnen in de loop van komende weken.

Nieuws van de OR
Beste ouders/verzorgers,
Naar aanleiding van onze oproep voor nieuwe leden voor de ouderraad van de Muldershof hebben zich
verschillende kandidaten gemeld. Er zijn 2 plekken beschikbaar in de ouderraad en daarom organiseren we
verkiezingen.
U kunt komen stemmen op :
woensdag 12 juni : 08:15-08:45 en 12:00-12:30
donderdag 13 juni : 08:15-08:45 en 15:00-15:30
vrijdag 14 juni : 08:15-08:45 en 15:00-15:30
De stembus staat in het lege lokaal in de onderbouw. U kunt daar op bovenstaande tijden binnen lopen.

Nieuws van buiten
Typetuin
Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar de klassikale typecursus van de Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de
kinderen in de groepen 6 t/m 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven! Schrijf in voor 1 augustus en
ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die zichzelf
(verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd een goede typehouding aan te leren.

Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in
een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder
kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
Startdatum: woensdag 2 oktober 2019
Lestijd: 12:45 tot 13:45 uur
Leslocatie: Basisschool De Muldershof, Molenweg 5 5741 NA BEEK EN DONK









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 bijv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl).
Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal.

Korting voor snelle beslissers
Schrijf jouw kind(eren) in voor 1 augustus en ontvang €15,- korting.
Je betaalt dan €160,- in plaats van €175,-.
Let op: Er is slechts plek voor 18 kinderen, dus VOL=VOL!
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.
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
6. Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,
Team van de Typetuin

Kinderloop

KINDERLOOP tijdens de SamenLoop voor Hoop Helmond

Beste ouders en kinderen,
In het weekend van 29 en 30 juni 2019 vindt voor de vijfde keer de SamenLoop voor Hoop in Helmond plaats.
Een uniek en onvergetelijk 24-uurs wandel evenement op de atletiekbaan van HAC, sportpark Molenven in
Stiphout, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de ziekte kanker en waarmee geld wordt ingezameld voor
KWF-Kankerbestrijding en Inloophuis de Cirkel.
KinderLoop. Speciaal voor kinderen in Helmond en Laarbeek organiseren we op zondagmorgen 30 juni om
10.00 uur de KinderLoop. We willen met een groot aantal kinderen aan de KinderLoop meedoen. Ze gaan dan
geen 24 uur, maar 24 minuten wandelen voor dit goede doel. De kinderen willen we natuurlijk ook graag
bewust laten worden van het feit dat helaas bijna iedereen in hun omgeving wel in aanraking komt met deze
ziekte.
Het inschrijfformulier dat in de afgelopen maanden, tegelijk met andere materialen van de SamenLoop, is
afgegeven, wordt rond 28 mei op school weer opgehaald!
Kinderen kunnen, los van het inschrijfformulier per school, zich ook individueel aanmelden:
Aanmelden kan op:
kinderloop30juni@yahoo.com
Geef hierbij de naam van het kind op en ook de kindermaat voor een mooi gratis T-shirt.
Het programma voor de kinderen ziet er op zondag 30 juni als volgt uit:
Om 9.15 uur zijn de kinderen op het sportpark van HAC aanwezig.
De warming up begint om 9.30 uur
Om 10.00 uur starten we met wandelen
Van 10.24 uur tot 14.00 uur is op het terrein van alles te doen voor de kinderen. Familie en vrienden zijn
welkom om je aan te komen moedigen. Gratis entree.
Deelname is (dit jaar nog) gratis. Er is een promotiefilmpje gemaakt speciaal voor kinderen, met uitleg wat de
KinderLoop inhoudt: https://www.youtube.com/watch?v=s1REd13VX-4
Meer informatie over de SamenLoop voor Hoop op: www.samenloopvoorhoop.nl/helmond.

Groeten van de Commissie KinderLoop: Anne Liebau, Jorie v.Bokhoven en Ton v.Bokhoven

