25 oktober 2018

Belangrijke data
5 november:
7 november:
8 november:
14 november:
16 november:
19 november:
20 november:
29 november:
4 december:

Start verkeersweek
Licht aan actie
Op voeten en fietsen dag
Inloopochtend 8.15-8.30 uur
Leerlingenraad
Week van de mediawijsheid
MR- vergadering
OR-jaarvergadering
Muldermail
Sinterklaasviering. Continurooster, alle kinderen zijn om 14.00 uur uit!

Jarigen
november
2-11
3-11
7-11
7-11
7-11
8-11
8-11
9-11
9-11
11-11
14-11
14-11
15-11

Tim groep 5/6
Imke groep 7
Davy groep 6/7
Lieke groep 5
Bo toekomstig
Dagmar groep 7
Ilse groep 5
Xavi groep 4
Boy groep 6/7
Liz groep 4
Féline groep 6/7
Evelien groep 4
Anne groep 1/2b

19-11
22-11
23-11
23-11
23-11
24-11
24-11
25-11
26-11
28-11
28-11
30-11

Dieneke groep 5/6
Ties groep 3
Renske groep 4
Sylvia groep 5
Nikki toekomstig
Bridget groep 5
Jip groep 3
Manouk groep 5/6
Nienke groep 5
Raf groep 7
Cas groep 3
Krijn groep 8

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Ouderbetrokkenheidcommissie
Voorheen de klankbordgroep gaat ook dit jaar weer verder met het bespreken en verbeteren van de
communicatielijnen op onze school.
De commissie bestaat uit leerkrachten, ouders, vertegenwoordiging vanuit de MR en de directeur.

Voor dit schooljaar zijn we nog opzoek naar een ouder die plaats wil nemen in de commissie,
vergaderfrequentie is 5 keer per jaar een uurtje na schooltijd.
Deelnemers:
* Ouders: Sandra Gordijn, Janneke Boogaard
* Leerkrachten: Franka Verhoeven, Maridy Daems
* MR vertegenwoordiging: Mark Smits
* Directie: Dries Klösters
Onderwerpen o.a.:
Invoering van de schoolapp, en de verbetering daarvan. Ouderportaal, opstellen van het communicatieplan,
ideeën over invulling informatie avonden, start en oudergesprekken, Enz.

Verkeersweek
Op Voeten en Fietsen naar school
De verkeersweek is dit jaar van maandag 5 november t/m donderdag 8 november. In deze week wordt iedere
ochtend in de klas besproken hoe de kinderen naar school zijn gekomen. Te voet, op de fiets of met de auto.
De groep met de hoogste score Voeten en Fietsen wint de wisselbeker! Dus probeer zoveel mogelijk te voet of
met de fiets naar school te komen!
Op Voeten en Fietsen naar school is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland. Fietsen en lopen bevordert de
zelfstandige mobiliteit en dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Jonge kinderen kunnen lopend of
fietsend naar school worden gebracht. Door de dagelijkse routine leren zij gevaarlijke situaties te herkennen en
ermee om te gaan. Als zij ouder worden, leren zij geleidelijk aan om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen.
Als meer kinderen fietsend of lopend naar school komen, vermindert het aantal auto’s bij de school, waardoor
de schoolomgeving veiliger wordt.
Licht-aan-actie
Opvallen in het verkeer is ontzettend belangrijk, dat vinden wij ook! Daarom is op woensdag 7 november de
jaarlijkse licht-aan-actie. Hierbij wordt door mensen van Veilig Verkeer Nederland de verlichting van de fietsen
van de kinderen van groep 5 t/m 8 gecontroleerd.
Controlepunten:
- Koplamp
- Achterlicht
- Rode reflector
- Reflectoren in spaken
- Twee reflectoren op beide trappers
Alleen als de fiets volledig in orde is, krijgen de kinderen een stoere beloning!
Wij hopen dat die dag alle kinderen van groep 5 t/m 8 met een goed werkende fiets naar school komen!
De verkeerswerkgroep

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.

Surprise
Op woensdag 7 november gaan we ook weer lootjes trekken voor de
sinterklaasviering op school voor de groepen 6, 7 en 8. Het is de bedoeling dat
ieder kind voor een ander kind een cadeautje koopt ter waarde van €7,50 en
hierbij een mooie surprise maakt. Natuurlijk hoort hier een gedicht bij! Alvast
veel plezier en inspiratie gewenst!

Kerstmarkt
Beste ouders,
Schrijf het alvast in uw agenda!!!!!!!
Op donderdagavond 20 december van 18.00 uur - 19.30 uur houden wij een sfeervolle KERST-markt. Houd u
deze datum vrij!
De opbrengst komt ten goede aan het 40-jarig jubileum van onze school in 2019.
De kerstcommissie

Inloopspreekuur logopedie
Praktijk voor Logopedie B.T.C. van der Heijden Aarle-Rixtel en Logopedie Laarbeek houden sinds dit schooljaar
gezamenlijk een gratis inloopspreekuur op basisschool de Muldershof. Het inloopspreekuur is bedoeld voor
iedereen die vragen heeft op het gebied van spraak, taal, auditieve vaardigheden, dyslexie of andere
leerproblemen. Twijfelt u aan de taalontwikkeling van uw kind? Vraagt u zich af of uw kind voldoende
verstaanbaar is? Of heeft u andere vragen? Kom dan gerust langs voor advies.
Data inloopspreekuur
Het inloopspreekuur vindt plaats op de volgende data:
Maandag 1 oktober 2018 van 15.00u tot 15.30u
Woensdag 28 november 2018 van 08.15u tot 09.00u
Maandag 21 januari 2019 van 15.00u tot 15.30u
Woensdag 27 maart 2019 van 08.15u tot 09.00u
Maandag 3 juni 2019 van 15.00u tot 15.30u
Locatie: Extra kleuterlokaal
Heeft u vragen en kunt u niet wachten tot het inloopspreekuur? Of kunt u niet komen op de dag van het
inloopspreekuur? In dat geval kunt u geheel vrijblijvend contact met een van ons opnemen.

Logopedie Laarbeek - Lieshout
Kyona van den Hurk
06-22332996
info@logopedielaarbeek.nl
www.logopedielaarbeek.nl

Praktijk voor Logopedie B.T.C. van der Heijden Aarle-Rixtel
Bibi van der Heijden
0492-381524
logopediepraktijkaarlerixtel@msn.com
www.logopediepraktijkbvdheijdenaarlerixtel.nl

Diverse groepen
Groep 1-2
Themahoek bouwen
Volgende week starten we met het nieuwe thema ‘bouwen’.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar enkele materialen:
- plastic gereedschap
- timmerschortje/spijkerzak
- speelgoed bouwhelm
- grote bouwblokken
- kleine pvc buizen
- kabels, stopcontacten enz.
- lege verfblikken of andere lege verpakkingen welke gebruikt worden in de bouw
- duimstok
- kruiwagen
- bakjes zoals bijgevoegd voorbeeld
Het gaat er om dat we het tijdelijk kunnen lenen. Mocht u ons hierbij kunnen helpen dan zien we het graag
voorzien van naam op school verschijnen.
Afsluiting bibliotheekproject
De afsluiting van het bibliotheekproject vindt plaats op maandag 29 oktober. De kinderen krijgen dan het laatste
boek voorgelezen en meteen de laatste sticker op de kaart. Ze krijgen dan ook een kleine attentie. We willen u
vragen de stickerkaart maandagochtend mee naar school te geven voorzien van naam.
Wij heten de ouders van harte welkom bij de afsluiting. Deze vindt plaats op maandag 29 oktober, van 14.1514.45 uur (groep 1-2a) en van 14.45-15.15 uur (groep 1-2b)
Lettertas
Donderdag gaan we weer beginnen met de lettertas en het letterhuisje. Elke week staat er een letter centraal,
welke wij ondersteunen met een klankgebaar. Via de schoolapp laten we u weten welke letter centraal staat.
Op donderdag geven we de lettertas aan iemand mee. Die mag dan gevuld worden met spulletjes waar die
letter in zit (vooraan, midden of eind). Overige kinderen mogen thuis op zoek gaan naar 1 ding waar de letter
van de week in zit. De lettertas en overige spulletjes komen maandag weer terug naar school. Dan bekijken en
bespreken we de spullen en leggen we ze in het letterhuisje.

Groep 3
Rekenen
Voor de vakantie zijn we begonnen aan blok 4 van rekenen. De volgende doelen staan centraal binnen dit blok:
-Wij kunnen verder en terug tellen tot en met 30.
-Wij kennen de volgorde van de getallen tot en met 30.
-Wij kennen de splitsingen tot en met 10.
-Wij kunnen getallen tussen de 10 en 20 splitsen in een tienvoud en eenheden.
-Wij kunnen een verhaal bedenken bij een ‘pijlensom’.
-Wij kunnen geld eerlijk verdelen.
-Wij weten hoeveel blokken er nodig zijn voor een bouwwerk en kunnen deze ook nabouwen.
Duolezen
We starten deze week met duolezen. Voor de vrijdagen zoeken we nog steeds 'n hulpouder.
Sportclinic
Dit schooljaar vinden er enkele sportclinics plaats. Deze week staat de clinic ' Over de kop' gepland en wordt
gegeven tijdens onze gymles.

Bezoek Sint-Nicolaas kasteel Helmond
Ook dit jaar hopen we met onze klas een bezoek te gaan brengen aan het kasteel van Sinterklaas in Helmond.
Zodra we weten of het doorgaat, ontvangen jullie een mail van ons.

Groep 4
Boekbespreking:
De planning is gemaakt. De kinderen hebben een blaadje mee naar huis gekregen waarop tips staan voor het
houden van een boekbespreking. Ook staat er op wanneer uw kind aan de beurt is. Het rooster en de brief met
tips zijn ook altijd nog terug te vinden op de website bij groep 4.
Hulp gevraagd:
We zijn nog op zoek naar ouders die kunnen helpen bij het duo-lezen op dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.00 uur. Als u interesse heeft, kunt u een mail sturen naar:
karin.debruin@eenbes.nl
Taal en spelling:
Binnenkort gaan we beginnen met het derde thema. In dit thema leren de kinderen:
* de betekenis van 12 themawoorden
*het verschil tussen klinkers en medeklinkers
*een bijvoeglijk naamwoord herkennen in een zin
*een beschrijving maken
*de basisstructuur van een zin herkennen
*samenstellingen met werkwoord en zelfstandig naamwoord herkennen (bijv. eetlepel)
* een recept schrijven
Bij spelling gaan we aan de slag met luisterwoorden. Deze woorden schrijf je zoals je ze hoort. Woorden met ng , -nk, -eer, -oor, -eur komen aan bod.
Ook leren we weetwoorden. In dit thema zijn dat woorden met ij/ei.
Bij schrijven zijn we bezig met het leren van de hoofdletters.
Rekenen:
Bij het rekenen zijn we al begonnen met een nieuw blok.
De volgende onderdelen komen aan bod:
Getalbegrip:
* verder- en terugtellen in sprongen van 10 vanaf een willekeurig getal (op de getallenlijn)
* schattend plaatsen van getallen op een getallenlijn met daarop twee getallen aangegeven
* herkennen van getallenlijnen in schalen van meetinstrumenten, bijv. een meetlint of weegschaal
* uitrekenen van 10 meer of minder vanaf een willekeurig getal (Bijv. 42+10; 83-10)
* aanvullen tot volgend tienvoud (bijv. 37+…)
Vermenigvuldigen:
*Begripsvorming: relatie lange optelsom (herhaald optellen), tekening, sprongen op
de getallenlijn
Meten: oppervlakte/ Geld:
* oppervlakte meten met een natuurlijke maat (hand, tegels, roostervierkantjes)
* euromunten en hun onderlinge waardeverhoudingen
* gepast betalen op verschillende manieren
* betalen en terugkrijgen

Groep 5
Op 25 oktober gaan we naar het pre-historisch dorp. We gaan hier naar toe om eens te kijken hoe het leven van
jagers en boeren er heel lang geleden uitzag. Hoe woonden ze, leefden ze, hoe zorgden ze voor hun eten en
konden ze voorzien in hun levensonderhoud. In het museum komt de historie tot leven en kunnen we ook nog
wat opdrachten maken die bij het project horen.

Daarna hebben we de toets van geschiedenis op vrijdag. De kinderen hebben nu van bijna alle vakken al een
toets gehad.

Er zijn vragen gesteld over hoe de kinderen de toetsen moeten leren en hoe ouders daarbij kunnen helpen. Als
er ouders zijn die daar meer over willen weten, wil ik op vrijdag 9 november van 16.30 tot 17.00 uur, een klein
informatie half uurtje houden over het hoe en wat rondom toetsen in groep 5 (en waar verder nog vragen over
zijn.)

Groep 5-6

De bovenbouw gaat een paar keer per jaar naar het Oude Raadhuis om een tentoonstelling te bekijken.
Op donderdag, 8 november is groep 5-6 aan de beurt.
We gaan kijken naar schilderijen van Melanie Hermans en naar beelden van Diny Timmers.

Groep 6/7
Klassenregels
We zullen onze groepsregels na de vakantie herhalen om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier naar school
gaat en fijn kan werken. Deze week staat het goed luisteren en opletten weer centraal.

We wachten met praten op onze beurt en hebben een actieve luisterhouding! Wanneer we ons tot de
kerstvakantie goed aan de regels houden, kunnen we deze keer een filmmiddag verdienen.
Kwink
Voor de herfstvakantie kwamen we tot de conclusie dat we het soms nog lastig vinden om conflicten op een
goede manier en met de juiste stappen op te lossen. Hier volgt nog een keer het stappenplan:
1. Koel af.
2. Vertel wat je dwars zit.
3. Probeer de ander te begrijpen.
4. Zijn er afspraken die op dit conflict van toepassing zijn?
5. Doe een voorstel voor een oplossing.
6. Geen oplossing? Vraag dan hulp.
De laatste les voor de vakantie had te maken met pestgedrag. We hebben ons proberen te verplaatsen in een
ander. Dat vinden we soms nog best wel lastig. We bedoelen het vaak niet verkeerd of als grap, maar toch gaat
het dan fout. De Kwink van de week: Probeer een ander te behandelen, zoals je zelf behandelt wilt worden.
Museumschatjes
Op woensdag 31 oktober gaan we met groep 6/7 deelnemen aan het project: 'Museumschatjes.' Noord-Brabant
is rijk aan musea met de meest uiteenlopende collecties. Wat al deze musea gemeen hebben, is dat zij een
schatkamer zijn van voorwerpen die om de een of andere reden de moeite van het bewaren waard zijn. Na een
inleidende les volgt een museumbezoek. Leerlingen gaan op zoek naar de waarde van museumschatten. Terug
in de klas volgen nog enkele verwerkingsopdrachten. Wij hebben gekozen voor het thema: 'Vincent van Gogh.'
Deze beroemde schilder heeft een deel van zijn leven in Nuenen doorgebracht. Op woensdagochtend 31
oktober gaan we om 10.00 uur een bezoek brengen aan het Vincentre. Vincentre is de naam van het museum
aan de Berg in Nuenen. In de vaste expositie horen we de verhalen over hem en lezen we zijn verhalen over
Nuenen. We leren hem kennen als mens en we zien zijn ontwikkeling tot wereldberoemd kunstschilder. We
wanen ons in de tijd van Vincent en beleven de dingen zoals hij ze ook beleefde. Een unieke ervaring!
De Muldershof got talent
Deze week hebben we een gastles over beatboxen gehad. Tijdens de muziekles hebben we ritmische geluiden
met onze eigen stem en mond gemaakt. De les van gastdocent Mike was vooral erg grappig en leerzaam. De
groep heeft ons meerdere malen verrast met creatieve ritmes en hun muzikaliteit.
Tijdens de eerste aflevering van ‘De Muldershof got talent’ willen we kort onze opbrengst tonen.

Groep 7

Op dinsdag 6 november gaan de kinderen van groep 7 een bezoek brengen aan het Philipsmuseum in
Eindhoven. Ze zullen dit museum bezoeken in het kader van erfgoededucatie. De leerlingen gaan dus niet leren
óver erfgoed, ze gaan vooral ervaren. De sporen uit ons verleden maken ons erfgoed.

Heden, verleden en toekomst van wereldconcern
Philips
Expositie over innovatie en ondernemerschap
Na afloop kunnen de kinderen zich een beeld vormen hoe een kleine gloeilampenfabriek zich heeft ontwikkeld
tot een wereldconcern. Vanaf de start van de onderneming in 1891 tot en met de innovaties van morgen. Aan

de hand van verhalen en historische producten kunnen de kinderen zien wat de impact van Philips op het leven
van de mensen is. Ik hoop dat de kinderen na dit bezoek een hele ervaring rijker zullen zijn.

De kinderen zullen die dag allemaal overblijven. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind dan een lunchpakketje bij zich
heeft? De lunch op school is al om 11.30 uur en om 11.45 uur zullen we vertrekken. Om 12.30 uur worden we in
het museum verwacht. Het geschatte verblijf is tussen de 60 en 90 minuten. Gezien de duur van het bezoek
hopen we dan zeker op tijd terug te zijn op school.
Als uw kind normaal altijd overblijft op de dinsdag, wilt u dan zo vriendelijk zijn om eventuele veranderingen zélf
even te communiceren met de coördinator van onze school: Anja van Schaijk. Zij is 's avonds tussen 18.00 en
19.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 06-14 50 45 36.
Op maandag 5 november start de Verkeersweek. Op woensdag 7 november is de Licht-aan-actie op onze school.
De kinderen kunnen dan hun fiets laten keuren. Op donderdag 8 november is de OVEF-dag.

Op woensdag 14 november kunnen de kinderen van groep 7 die dat willen deelnemen aan de voorleeswedstrijd
in onze groep. De winnaar hiervan gaat het op woensdag 28 november opnemen tegen de winnaar van groep
6/7 en 8.
In de week van 19 t/m 23 november is de week van de Mediawijsheid. Onze
groep is aangemeld voor de wedstrijd: ‘Meest mediawijze klas van Nederland’.
Spelenderwijs gaan de kinderen kennismaken met de kansen en gevaren van
(digitale) media. In vijf spannende speldagen van een uur strijden duizenden
klassen om de titel en prijzen.

Op woensdag 21 november wil ik graag mijn verjaardag vieren met de kinderen van groep 7. Die dag komen de
boeken niet uit de kast!

Groep 8
Na de vakantie zijn we weer fris van start gegaan.
's Morgens om half 9, maandag 22 oktober, zaten we al op de fiets richting Gemert.
We gingen een kijkje nemen bij het Commanderij College, het voortgezet onderwijs.
De komende weken zullen de toetsen van Cito B8 bij de leerlingen worden afgenomen.
Op 12 november wordt er rond het thema "Groepsdruk", voorlichting gegeven door stichting HALT.

Nieuws van de ouderraad
Jaarvergadering
Op 20 november aanstaande vindt de Jaarvergadering van de Ouderraad plaats. Eén van de agendapunten is de
verslaglegging over het financiële boekjaar 2017-2018 en de begroting voor het boekjaar 2018-2019.
Vooruitlopend daarop moet het verslag over 2017-2018 conform het huishoudelijk regelement door een
kascommissie gecontroleerd worden. De Ouderraad zoekt daarvoor twee ouders. De tijdsbesteding hiervoor is
ongeveer één uur, ongeveer een week voor de Jaarvergadering. Heeft u interesse dan vernemen wij dat heel
graag voor 8 november aanstaande. U kunt een mail sturen naar hleuken@zonnet.nl. Alvast bedankt!
De Ouderraad.

Kledinginzameling en frituurvet
Bij het fietsenrek (ingang Molenweg) staan ‘onze’ kleding- en frituur container. Voor de
verzamelde kleding en frituurvet ontvangt de Ouderraad een financiële vergoeding
van de inzamelaar. Dit geld wordt, net als de ouderbijdrage, aan leuke dingen voor de
kinderen besteed. Help ons de containers vullen!

Volgende Muldermail november 2018

