29 november 2018

Belangrijke data
4 december:
6 december:
20 december:

21 december:
24 december t/m 4 januari:

Sinterklaas op school. Continurooster, alle kinderen zijn om 14.00 uur uit!
Studiedag. Alle kinderen zijn de hele dag vrij!
Groep 1-2 vrij.
Muldermail.
Kerstmarkt.
Kerstviering. Groep 1-2 naar school. School uit om 12.00 uur!
Kerstvakantie

Jarigen
Maand December
5-12
6-12
7-12
8-12
8-12
9-12
9-12
9-12
10-12

december

Thijs groep 1/2a
Sil groep 4
Juul groep 1/2a
Daaf groep 1/2b
Tijn groep 5/6
Mathijs groep 3
Bliss groep 8
Nona groep 1/2a
Bram groep 6/7

18-12
19-12
22-12
23-12
24-12
25-12
26-12
30-12

Fen groep 1/2b
Sabine
Sofie groep 1/2a
Ella groep 6/7
Lieke groep 4
Tim groep 8
Mila
Juul

toekomstig

toekomstig
toekomstig

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Enkele aandachtspunten
In het kader van de veiligheid hebben we ervoor gekozen om de deuren/ingangen voortaan op slot te doen. We
hebben bellen besteld. Bij elke deur komt een bel, zodat u natuurlijk toch in de school kunt. Een medewerker zal
de deur open maken en tevens weer sluiten.
Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Op het pad van de molenweg mag niet gefietst worden. Helaas zien we steeds vaker dat er toch gefietst wordt.
Ook zou het fijn zijn als de doorgang bij het hek vrijgehouden wordt, zodat iedereen er makkelijk in en uit kan.
Als de kinderen van school gehaald worden, is het natuurlijk gezellig als de hond meekomt. Echter er mag niet
met de hond op het schoolplein gewacht worden. Dit moet dan buiten het hek.

De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat ouders van kinderen die naar een arts moeten dit niet tijdig
doorgeven, zelfs pas op de dag zelf of hun kind zonder de leerkracht hierover eerst te informeren
onverwachts komen ophalen.
De voorkeur is om dit soort bezoeken buiten schooltijd om te plannen. We hebben er begrip voor als dit niet
altijd lukt, maar als het dan tijdig met de leerkracht wordt gecommuniceerd dan kan er rekening mee worden
gehouden.

Schoolfoto's
Volgende week ontvangt u een flyer met een inlogcode. Met deze code is het mogelijk de schoolfoto's te
bestellen. Als de foto's binnen twee weken besteld worden, betaald u geen verzendkosten. Na die periode of als
u de foto's graag eerder ontvangen, dan worden er wel verzendkosten in rekening gebracht. De bestelperiode is
iets korter dan normaal, maar dat heeft te maken met het feit dat de fotograaf de foto's dan nog voor de kerst
kan uitleveren.

Sinterklaasviering en continurooster
Op dinsdag 4 december vieren we Sinterklaas op school. Op deze dag zijn alle kinderen om 14.00 uur uit. Dit
betekent dat ze een lunchpakketje met drinken mee moeten nemen.

Diverse groepen
Groep 1-2
Groep 1/2
Sinterklaas
Sinterklaas is een gezellige feest voor de kinderen. In de klas
wordt druk geknutseld aan Sint en Piet werkjes.
En afgelopen woensdag hebben we met behulp van echte
pepernotenbakkers lekker pepernoten gebakken.
Ze waren heerlijk!

Poppenkast
Maandag was er poppenkast van KrisKras. De speelzaal was
omgetoverd tot een prachtig theater.
Er werd een verhaal opgevoerd over Jan Klaasen en Sinterklaas. Het feest was bijna in de soep gelopen door een
slechte tovenaar die boos was dat hij nooit cadeautjes kreeg. Gelukkig liep het uiteindelijk goed af.

Thema bouwen
Woensdag zijn we met klas 1-2 B naar de bouw van het huis van Anne
gelopen, het was een eindje wandelen maar zeker de moeite waard.
De kinderen vonden het erg interessant allemaal.

Sinterklaas op school
Volgende week komt Sinterklaas een bezoek brengen aan de Muldershof zoals ieder jaar wordt dat weer een
spannende dag voor de kinderen. We hebben deze dag continu rooster dus het is fijn als de kinderen een
broodtrommel en wat drinken meenemen voor de middagpauze.

Groep 3
Rekenen
Op het moment zijn we bezig met blok 5, waarin we werken aan de volgende doelen;
* Wij kunnen tellen met sprongen van 5 en 10.
* Wij weten wie de buren van de tienvouden zijn.
* Wij kunnen aantallen tellen door groepjes van 5 en 10 te maken.
* Wij kunnen op verschillende manieren splitsen.
* Wij kunnen pijlensommen maken heen en terug over de 10.
* Wij kunnen lengtes vergelijken met de hulp van
stroken.
Spreekbeurt – Voorleesbeurt
Binnenkort zijn de kinderen van groep 3 aan de beurt om een spreekbeurt en voorleesbeurt te houden.
De kinderen kiezen een onderwerp of boek uit waarover ze graag willen vertellen. Mochten ze dat nog willen
veranderen, dan kan dat natuurlijk altijd nog in overleg.
Bij een spreekbeurt is het de bedoeling dat de kinderen gewoon kort iets vertellen over het gekozen onderwerp.
Ze mogen daarvoor spullen of plaatjes meenemen als ze dat willen. Ook een briefje met wat steekwoorden,
zodat we de kinderen wat kunnen helpen, mag natuurlijk.
Wanneer kinderen een voorleesbeurt houden, vertellen de kinderen vóóraf waar het boek over gaat, waarna ze
een stukje uit het boek mogen voorlezen.
Wat we met het houden van dit spreekbeurtje/ voorleesbeurt willen bereiken is dat de kinderen zich vrij voelen
om voor de gehele groep te gaan staan en iets durven te vertellen. Verder zitten er geen eisen aan.
Binnenkort ontvangt u een mailtje met daarin de planning.

Groep 4
Rekenen
We zijn alweer begonnen met blok 6. Wat gaan we hier allemaal leren?
Vermenigvuldigen
Constructie van de tafels 2, 3 en 4 met de strategieën verdubbelen, halveren, één
keer meer en één keer minder.
Rekenen t/m 100
- Optellen zonder en met tienvoudoverschrijding op de lege getallenlijn. Bijv. 37+8 en 42+7
- Aandacht voor het verwisselen bij sommen als 9 + 26 en 6 + 33

Meten: Inhoud / Geld: gepast betalen
- Meten van de inhoud van dozen en flessen met blokken.
- Uitbreiden van geld met briefjes van 5, 10, 20 en 50 euro en hun onderlinge relaties.
- Gepast betalen met briefjes en munten.
Tafeldiploma
We zijn begonnen met de tafels in groep 4. De kinderen kunnen een tafeldiploma verdienen wanneer ze de
tafels 1 t/m 10 goed beheersen. In de klas hangt een tafelposter met daarop alle namen van de kinderen. Op
gynzykids.com kunnen de kinderen de tafels oefenen. Wanneer ze 3 sterren hebben gehaald, mogen ze een
sticker op de poster plakken. Doel: beheersen van de tafels 1 t/m 10 in groep 4. De kinderen kunnen thuis ook
inloggen met hun code. Als ze deze code zelf niet weten, kunnen ze deze in de klas even overschrijven.
Daarnaast zijn er nog meer leuke websites te vinden om thuis ook te oefenen.
www.rekentuin.nl
Deze site gebruiken we op school heel veel om het rekenen op de computer te oefenen. Ook dit programma
kunnen de kinderen thuis doen met hun inloggegevens.
Hulp gevraagd:
We zijn nog op zoek naar ouders die kunnen helpen bij het duo-lezen op dinsdag van 8.30-9.00 uur. Als u
interesse heeft, kunt u een mail sturen naar: karin.debruin@eenbes.nl
Taal
We gaan binnenkort beginnen met het vierde thema. In dit thema leren de kinderen:
* de betekenis van twaalf themawoorden
* dat woorden uit klankgroepen bestaan
* een uitnodiging schrijven
* wat pictogrammen zijn
* wat een zin is
* een zin maken door vragen te stellen over het
werkwoord
* woorden onthouden door er een tekening van te maken
* een verhaal in chronologische volgorde vertellen
Spelling
Bij spelling gaan we aan de slag met luisterwoorden. Deze
woorden schrijf je zoals je ze hoort. Woorden met –aai, ooi en-oei komen aan bod (bijv. haai, kooi en boei).
Ook leren we weetwoorden. In dit thema zijn dat woorden
met voorvoegsel be-, ge- en ver-. (bijv. bezoek, gebak,
verkeer.
Ook komt er een regelwoord aan bod: woorden met d aan
het eind die klinkt als t (bijv. hond)

Groep 5-6
Techniektorens
Komende weken gaan we aan de slag met de techniektorens.
De kinderen leren over de eigenschappen van materialen, constructies en
verbindingen. Ze maken kennis met oplossingen voor technische
problemen.
Ook samenwerken is bij het werken met de techniektorens belangrijk.

We gaan o.a. stroomkringen bouwen, stevige vormen maken, werken met tandwielen en werken met
verschillend constructiemateriaal.

Kerstmarkt
Ook voor de Kerstmarkt zijn we druk aan de slag.
We hopen dan veel spulletjes te verkopen .

Groep 6/7
Week van de Mediawijsheid
Afgelopen week stond in het teken van mediawijsheid. De Week van de Mediawijsheid is een initiatief om
aandacht te vragen voor het belang van mediawijsheid voor kinderen, ouders, leerkrachten en professionals. De
campagneweek wordt elk jaar georganiseerd en is met name zichtbaar in basisscholen en lokale bibliotheken.
Dit jaar vond alweer de negende editie plaats.
Thema 2018: ‘Heb jij het onder de duim?’
Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft ‘ie ons toegang tot een
wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de andere niet, en lang niet iedereen is er even
handig mee. Dat is een groeiend probleem. Want of het nu gaat om het doen van je bankzaken, het zoeken of
delen van informatie, het vinden van een baan of het regelen van je privacy instellingen: het wordt steeds
belangrijker om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben.
Serious game MediaMasters
MediaMasters is een serious game over mediawijsheid. Spelenderwijs maken leerlingen kennis met de kansen
en de gevaren van (digitale) media. Zowel in de klas als thuis gingen leerlingen aan de slag met onderwerpen als
sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming,
virtual reality en online gedrag. MediaMasters kan het hele schooljaar worden gespeeld, met het hoogtepunt
tijdens de Week van de Mediawijsheid.
Whatshappy
Ook hebben we deze week een les gehad over het gebruik van Whatsapp of andere
social media. De les is ontwikkeld door Remco Pijpers, expert jeugd en digitale
media van Kennisnet. Hij vertelt over het ontstaan van de les: “Kinderen die ruzie
maken via Whatsapp, welke leerkracht heeft er geen last van? Naar aanleiding van
mijn tweets over een gastles hierover op basisschool De Tafelronde kreeg ik
nieuwsgierige reacties van juffen en meesters, die me vroegen wat ik daar precies
aan het doen was. Zij konden ook wel wat hulp gebruiken. En toen ik aankondigde
de les Whatshappy te willen delen, liep het op Twitter helemaal storm.”
Kinderen maken tijdens de les afspraken over hoe ze fatsoenlijk met elkaar omgaan.
Niet ieder kind heeft een smartphone en gebruikt Whatsapp, maar de les gaat eigenlijk over chatten in het
algemeen. De afspraken die ze maken, kunnen gelden voor alle chatomgevingen. De afspraken zetten ze in een
poster, die hangt nu op het prikbord!

Groep 7

In de klas, tijdens de voorronde op 14 november, hebben de kinderen ademloos
geluisterd naar de vijf deelnemers. Na stemming bleken Ties en Daan de twee kinderen
te zijn die mochten deelnemen aan de schoolronde. Op woensdag 28 november vond
de schoolronde van de voorleeswedstrijd plaats. Daar moesten zij het opnemen tegen
twee kinderen uit groep 6-7 en twee uit groep 8. Na rijp beraad door de jury, die bestond uit
meneer Dries, juf Kim en de voorzitter Ilse van Kreij (onze biebmoeder), bleek dat Daan de
uiteindelijke winnaar is geworden! Van harte gefeliciteerd!!!
Natuurlijk is iedereen al hard aan het werk om voor een klasgenootje
een leuke surprise te maken, mét gedicht. Het zou fijn zijn als de
surprise dinsdagmorgen vóór half negen door de kinderen zelf in een
vuilniszak in het klaslokaal wordt gelegd. En daarna weer gauw naar
buiten, want daar verwachten we de aankomst van Sinterklaas. Op 6
december is er een studiedag en hebben de kinderen heerlijk een
dagje vrij en dus tijd om nog na te genieten van het Sinterklaasfeest.
Gymles
Vriendelijk wil ik de ouders nogmaals verzoeken om hun kind alleen water mee te geven
voor na de gymles. Véél gezonder, beter voor de tanden en nog goedkoper ook.

Groep 8
De afgelopen weken hebben we druk bezig geweest met de werkwoordspelling.
Alle regels en stappen zijn weer herhaald. En ook nu blijkt maar weer: oefening baart kunst.
Met rekenen zij we begonnen met hoofdstuk 5, de priemgetallen. Hier blijkt maar weer eens hoe fijn het is
wanneer de tafeltjes goed zijn geautomatiseerd.
Op dinsdag 10 december wordt het examen, behorende bij het Marietje Kessels Project, afgenomen. De ouders
mogen hierbij aanwezig.
Vandaag hebben de leerlingen een inschrijfformulier voor de Open Lesdag op het Commanderij College mee
naar huis gekregen. Zij kunnen zich hier digitaal voor inschrijven.

Nieuws van de ouderraad
Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019
Jaarlijks krijgen de kinderen een brief mee met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage voor dat schooljaar
aan de Ouderraad over te maken. De Ouderraad draagt zorg voor de financiële administratie. De aangescherpte
privacywetgeving heeft echter ook gevolgen voor de Ouderraad. We hebben daarom besloten om nu ook maar
meteen “digitaal te gaan”. U ontvangt daarom deze keer de brief via een email van school.
Deze email gaat naar de emailadressen die verbonden zijn aan alle oudste kinderen uit een gezin die momenteel
op school zitten. Helaas was het niet mogelijk om de emailadressen van gezinnen die al betaald hebben uit te
sluiten. Excuses hiervoor.
Wij rekenen weer op uw bijdrage, zodat alle mooie activiteiten ook dit schooljaar weer door kunnen gaan.

Volgende Muldermail december 2018

