27 september 2018

Belangrijke data
2 oktober:
3 oktober:
5 oktober:
9 oktober:
9 oktober:
11 oktober:
12 oktober:
15 t/m 19 oktober:
24 oktober:
25 oktober:

Informatieavond schooltijden
Start kinderboekenweek
Dag van de leraar
MR-vergadering
OR-vergadering
Afsluiting kinderboekenweek
Leerlingenraad
Herfstvakantie
Luizencontrole
Muldermail

Jarigen
Maand Oktober
6-10
6-10
6-10
7-10
8-10
9-10
9-10
10-10
10-10
10-10
11-10
12-10
12-10

oktober

Juul groep 8
Sarah groep 8
Vigo groep 4
Jim groep 7
Nick groep 6/7
Roan groep 1/2a
Jinte groep 5/6
Nele groep 5/6
Noortje groep 8
Vera groep 8
Resy groep 7
Charlotte groep 5/6
Sara groep 7

13-10
17-10
17-10
18-10
24-10
25-10
25-10
25-10
27-10
27-10
28-10
30-10

Lars groep 3
Jesse groep 1/2a
Jur groep 4
Janne groep 7
Neele groep 5/6
Daan groep 7
Rens groep 6/7
Bram groep 4
Saar groep 1/2b
Saar toekomstig
Finn groep 4
Krijn groep 1/2a

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Infoavond schooltijden
Op de kalender staat vermeld dat er op dinsdag 2 oktober een presentatie over schooltijden zal zijn.
Deze vindt plaats in de aula van school om 19.30 uur. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de
verschillende vormen van schooltijden. Binnenkort zal er namelijk een enquête gehouden worden om

te inventariseren waar de wensen van ouders liggen. Aan de hand daarvan gaan we kijken hoe we dit
op De Muldershof vorm kunnen geven.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Meer informatie over de enquête volgt na deze
avond.
Leden Medezeggenschapsraad De Muldershof

Koningsspelen
Helaas staat op de kalender de verkeerde datum vermeld van de
koningsspelen. De koningsspelen zijn op vrijdag 12 april van 8.30 uur tot
15.15 uur. Dus niet op vrijdag 19 april.
Op vrijdag 19 april zijn de kinderen wel om 12.00 uur uit.

Leerlingenraad

Tim (gr 7) Remco (gr 6/7) Evi (gr 8) Sven (gr 5) Charlotte (gr 5/6)
Trots presenteren we onze nieuwe leerling raad. De eerste bijeenkomst hebben we op 7 september gehad.
Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben we de taken van de voorzitter (Evi) en notulist (Charlotte) verdeeld en
verwachtingen uitgesproken.
Waarover kan de leerlingenraad vergaderen:
De inrichting van het schoolplein
Adviezen schoolreisje en verschillende festiviteiten
Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes
Advisering Aula en halversieringen
Advisering aanschaf spelmateriaal
Enz.

De Muldershof Heeft TALENT: Herinnering
Inmiddels hebben we heel wat aanmeldingen binnen.
Het is nog tot 22 oktober mogelijk om in te schrijven voor de eerste liveshow.
Vind je het leuk om mee te doen aan, meld je dan op tijd aan bij de groepsleerkracht.
(We willen u, als ouder(s), vragen om met name de jongere deelnemers aan handje te helpen bij de
voorbereidingen).
Veel succes met oefenen.

Even voorstellen
GROEP 1/2
Mijn naam is Iris Helsper. Ik kom uit Aarle-Rixtel en heb vorig schooljaar de PABO in Den Bosch afgerond. Dit jaar
ben ik gestart met de Master Educational Needs, waarbij ik ook weer stage moet lopen op een
basisschool. Voor deze opleiding moet ik minstens een dag in de klas zijn en een dag andere
taken hebben, vandaar dat ik dit jaar in groep 1/2 te zien zal zijn. De onderbouwklassen zijn de
groepen die mij het meest aantrekken, dit omdat in deze leeftijdscategorie de kinderen nog zo
“echt” enthousiast, open en eerlijk kunnen zijn. Zij houden zich niet in omdat ze nog niet
helemaal door de maatschappij beïnvloed zijn. Naast de opleiding werk ik ook nog bij de Eye
wish als verkoopmedewerker en in mijn vrije tijd tennis ik, doe ik leuke dingen met vriendinnen,
zoals terrassen of festivals bezoeken.
Groep 4
Hallo allemaal,
Mijn naam is Sacha van Kessel. Ik ben 20 jaar en kom uit Boekel. Ik volg nu
de opleiding leraar basisonderwijs (PABO) op hogeschool De Kempel in
Helmond. De Komende tijd kom ik hier stage lopen in groep 4 bij juffrouw
Karin en juffrouw Merel.
In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met kinderen. Ik geef handbaltraining aan
de f-jeugd en ga vaak mee coachen op toernooitjes. Ik help elk jaar mee als
vrijwilliger bij de kindervakantieweek in Boekel en ik help mee met het
jaarlijkse handbalkamp.
Verder ben ik veel bezig met muziek. Ik kan geen dag zonder. Ik zing elke dag
en als het kan speel ik nog even piano of gitaar. Muziek is voor mij heel
belangrijk en ik hoop mijn passie een beetje door te kunnen geven aan de
kinderen.
Heb je nog een vraag, kom gerust even langs. Ik ben er elke dinsdag.
Ik heb er heel veel zin in en ik hoop de kinderen ook.
Groetjes Sacha van Kessel
Groep 5/6
Hallo allemaal,
Mijn naam is Dana van Lieshout. Ik kom stage lopen
in groep 5/6 en wil mezelf graag even voorstellen.
Ik ben 18 jaar en ik woon samen met mijn mama, papa,
broertje en zusje in Beek en Donk. Ik studeer aan
de Hogeschool de Kempel. Ik zit nu in mijn tweede leerjaar.
Ik heb zelf op daltonbasisschool ’t Otterke in Beek en Donk
gezeten. Daarna heb ik HAVO gedaan aan het
Commanderij College in Gemert. In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om dingen te doen met familie en vrienden. Ook vind ik
het leuk om te lezen en fitnessen.
Ik zal elke dinsdag aanwezig zijn en af een toe een hele week. Ik hoop dat ik een hele leerzame en gezellige tijd
in groep 5/6 zal beleven. Als u nog vragen heeft loop gerust het lokaal binnen. Ik zie jullie snel in de klas!
Dana
GROEP 7
Even voorstellen…
Mijn naam is Gijs van Dijk en ben eerstejaars student aan Hogeschool de Kempel in Helmond, ik ben 18 jaar,
mijn hobby’s zijn voetballen en trompetspelen ik heb de havo afgerond aan dr.-Knippenbergcollege in Helmond

waar ik eerst de mavo heb gedaan. De stageklas waar ik mee begin is groep 7. Hiervoor heb ik nog niet veel
opgedaan, buiten wat oppasuren bij de buren, en kijk daarom wel met wat spanning tegen mijn eerste
stagedagen aan. Hopelijk kan ik vlug opschieten met de klas en leren om zelf later ook een klas les te geven.
Groetjes,
Meester Gijs

Ouderportaal Parnassys
Ouders die nog geen inloggegevens hebben ontvangen of de inloggegevens kwijt zijn kunnen dit doorgeven bij
de administratie. Zij ontvangen dan zo snel mogelijk een nieuwe inlogcode. esther.wijnhoven@eenbes.nl
Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders/verzorgers inloggen om gegevens van hun kinderen te
bekijken. Het gaat hier om door school geselecteerde gegevens, zoals nieuwsberichten, toetsresultaten en
groepsgegevens.

Gevonden Voorwerpen
Woensdagmorgen 3 oktober en donderdagmorgen 4 oktober van 08.00 – 11.00
uur liggen de spullen uit de container ‘gevonden voorwerpen’ uitgestald in de
aula. Deze dagen kunt u komen kijken of er iets tussen ligt wat van u is.
Alle overgebleven spullen gaan na de kijkochtenden naar de container voor de
ontwikkelingslanden.

Kinderboekenweek

Op woensdag 3 oktober zal de opening van de Kinderboekenweek 2018 plaatsvinden.
Alle groepen worden om 08.45 uur in de aula verwacht.
Meneer Dries zal de week dan officieel openen d.m.v. een openingswoordje. Daarna zullen van iedere groep 2
kinderen plaatsnemen op het podium om een swingende show neer te zetten op het lied: “Kom erbij.”
Natuurlijk mogen alle andere kinderen in de aula uit volle borst meezingen en -swingen.
Daarna zullen er een paar stukjes uit kinderboeken worden voorgelezen en zullen de leerkrachten een lied
zingen.
Rond 09.00 uur gaat iedereen weer terug naar het eigen groepslokaal, maar niet voordat ieder kind door de
vriendschapspoort is gelopen. Pas dán is de Kinderboekenweek écht geopend!
Gedurende deze periode wordt er natuurlijk extra veel aandacht geschonken aan boeken (auteur en illustrator)
en natuurlijk ook aan lezen en voorlezen.
Tijdens de afsluiting op woensdag 10 oktober van 11.30 – 12.00 uur zal er voor twee kinderen per groep een
gouden presentje zijn: één voor de beste schrijver en één voor de beste tekenaar.

Nieuw: Gratis 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. We stellen ons even aan u voor.
Praktijk voor Logopedie B.T.C. van der Heijden
Mijn naam is Bibi van der Heijden, logopedist. Inmiddels heb ik al 29 jaar mijn
praktijk in Aarle-Rixtel. Ik ben sinds 2007 gevestigd in het Paramedisch Centrum
Laarbeek , Molenstraat 9b in Aarle-Rixtel.
Logopedie Laarbeek
Mijn naam is Kyona van den Hurk en sinds 2016 heb ik Logopedie Laarbeek overgenomen.
Inmiddels ben ik al ruim 6,5 jaar aan het werk als logopedist. Naast logopedist ben ik ook
dyslexiebehandelaar en remedial teacher. Naast logopedische vragen kunt u bij mij ook
terecht met vragen over leerproblemen. Logopedie Laarbeek is gevestigd op Dorpsstraat 11 in
Lieshout.

Het inloopspreekuur is bedoeld voor iedereen die vragen heeft het gebied van spraak, taal,
auditieve vaardigheden, dyslexie of andere leerproblemen. Zowel ouders/verzorgers als
leerkrachten zijn dan ook van harte welkom. Met welke vragen kunt u zoal bij ons terecht:
Mijn kind is net 4 jaar en kan nog niet alle klanken uitspreken. Moet ik me zorgen maken?
Ik merk dat mijn kind nog maar weinig woorden kent en korte zinnen maakt. Wat kan ik hieraan doen?
Mijn kind is hees, moet ik daar naar laten kijken?
Ik kan mijn zoon/dochter verstaan en begrijpen maar de juffrouw kan dat niet. Is dat een probleem?
Als mijn kind uit school komt, kan hij niet goed vertellen wat hij die dag heeft gedaan. Waar ligt dit aan?
Mijn kind komt niet uit haar woorden, ze herhaalt klanken en woorden. Wat kan ik hieraan doen?
Mijn kind kan driftig worden als iemand hem niet begrijpt of niet verstaat. Wat is de oorzaak?
Mijn kind zit in groep 2 en heeft nog geen interesse in letters en schrijven. Kan de logopedist hier iets mee?
Mijn kind loopt vast op school op lezen en/of spelling. Dyslexie komt ook voor in de familie. Wat kan ik hieraan
doen?
U kunt op de aangegeven data binnenlopen bij “het extra kleuterlokaal” en geheel vrijblijvend om advies
vragen. Kunt u niet komen op de aangegeven data, dan mag u gerust een van ons bellen met uw vraag.

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
Naar binnen gaan
De eerste weken zijn voorbij gevlogen. We zijn inmiddels weer gewend. In de ochtend lopen nog veel kinderen
samen met ouders/verzorgers naar binnen. Het is hierdoor erg druk op de gang. Wij willen u vragen om uw kind
te stimuleren zelf naar binnen te gaan. Eventueel met een vriendje of vriendinnetje bij de deur af te spreken
zodat ze samen naar binnen kunnen lopen. Hiermee willen we de zelfstandigheid van uw kind bevorderen, maar
ook voor de instroomleerlingen de rust op de gang te behouden.
Voorleesproject ‘ Voorlezen is leuk’
Enkele weken geleden hebben we bezoek gehad van Esther van de bibliotheek Lage Beemden. Zij heeft een
boekje voorgelezen en hiermee het project geïntroduceerd. De kinderen hebben allemaal een stickerkaart mee
naar huis gekregen. Bij ieder geleend en gelezen boekje van de bieb ontvangen de kinderen bij de balie van de
bibliotheek een sticker op hun kaart. De volle kaart mag op maandag 29 oktober mee terug naar school. Esther
zal dan aanwezig zijn om de kaarten in ontvangst te nemen en het project op een leuke manier af te sluiten.
Ouders zijn uiteraard ook welkom. Esther zal in groep 1/2A aanwezig zijn van 14.15-14.15 uur en in groep 1/2B
van 14.45-15.15 uur.

Ouderavond
De ouderavond is afgelopen dinsdag goed bezocht, waarvoor onze dank.
Enkele belangrijke punten willen we ook graag met u delen via de Muldermail:
Het is fijn als u met het volgende rekening wilt houden:
- Bakjes en bekers voorzien van de naam van uw zoon/dochter
- Het zelfstandig gebruik van het toilet stimuleren
- Oefenen met het zelfstandig aan- en uitkleden. Denk hierbij aan schoenen aandoen, veters strikken, jas
aandoen en jas dichtritsen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Groep 3
Taal - lezen
Inmiddels zijn we begonnen aan kern 2 van Veilig leren lezen. Uw kind heeft inmiddels de letters i, k, m, s, p, aa,
r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke nieuwe letter die de kinderen leren, wordt
hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen
breiden ze ook hun woordenschat en kennis van de wereld uit.
In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel wacht ongeduldig op de
nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag en nacht’. Allerhande zaken die te maken
hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan bod. De woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de
datum, eergisteren, de kalender, ondertussen, het weekend, enzovoorts.
In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen verwarren de b met de d
(de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als geheugensteuntje dat de b eruitziet als een
been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het gebaar maken van een
gestrekte linkerhand (het been/het stokje van de b) en hun rechterhand er als rondje tegenaan houden (de
bal/het rondje van de b).
Tips
Misschien wil uw kind zelf woorden typen op computer of tablet. Bij een tablet kunt u kiezen tussen
hoofdletters en kleine letters. Uw kind leert nu alleen de kleine letters; kies dus het invoerscherm met de kleine
letters. Op het toetsenbord van een laptop of desktop staan echter alleen hoofdletters. Hebt u geen tablet, plak
dan eventueel gekleurde stickertjes, waarop de kleine letters staan, op de toetsen. Leer uw kind wel dat het
voor de letter ‘aa’ twee keer de a-toets moet intikken.
Nog meer samen met uw kind thuis oefenen met lezen? Kijk dan eens op www.zwijsen.nl/maanroosvis. Het
tijdschrift dat 100 % aansluit bij Veilig leren lezen.
Duolezen
Na de herfstvakantie willen we op woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 - 9.00 uur met leerlingen gaan
duolezen.
Dit houdt in dat ´n ouder een tweetal leerlingen begeleidt tijdens het lezen in leesboekjes en Veilig en vlot.
Bent u in de gelegenheid om ons wekelijks ´n half uur te komen helpen hierbij, dan horen we dit graag voor 11
oktober van u, zodat wij een schema kunnen maken. Ouders die komen helpen, ontvangen t.z.t. nog verdere
informatie.
Rekenen
Blok 2 van rekenen is inmiddels afgerond. Samen met de kinderen hebben we de doelen die aan bod zijn
gekomen geëvalueerd. Tijdens de evaluatie kwamen o.a. de volgende vragen aan bod ´Wat kan ik al? en ´Wat
vind ik nog lastig?
Op dit moment werken we aan blok 3, waar de volgende doelen centraal staan

Groep 4
De eerste taaltoets is gemaakt. We blijven oefenen met lidwoorden, zelfstandig naamwoorden en
samengestelde woorden. Daarnaast leren ze in het tweede thema ook werkwoorden herkennen in een zin en
gaan we aan de slag met het bijvoeglijk naamwoord en verkleinwoorden. Ook leren we hoe je een
telefoongesprek voert en een verhaal schrijft met een inleiding, kern en slot.
Bij spelling gaan we aan de slag met luisterwoorden. Deze woorden schrijf je zoals je ze hoort. Woorden die
beginnen met v/f, s/z en sch/schr komen aan bod.
Bij het rekenen zijn we al begonnen we met een nieuw blok.
De volgende onderdelen komen aan bod:
Rekenen t/m 20:
* aftrekken t/m 20 met overschrijding van de 10 basisstrategie: eerst afhalen tot 10
* volgorde van getallen t/m 100
* verschillende verhaalsommen: sommen die uitnodigen tot afhalen (bijv. met € 12
op pad gaan en €
7 uitgeven), sommen die uitnodigen tot aanvullen (bijv. je hebt € 9; de cd kost €
12) en sommen
die uitnodigen tot verschil bepalen (bijv. hoogteverschil tussen twee torens)
Meetkunde: ruimtelijke oriëntatie / tijd:
* bepalen van het standpunt van de fotograaf
* klokkijken: 5 en 10 vóór of over

De kinderen die een onderdeel lastig vinden op de toets, krijgen een blaadje mee naar huis om extra te oefenen.
Zo weet u ook meteen wat uw kind nog lastig vindt.

Groep 5
De kinderen van groep 5 zijn al aardig gewend geraakt. De eerste toets van natuurkunde zit er al weer op en de
toetsen van aardrijkskunde en geschiedenis komen er aan. Thuis leren voor een toets, allemaal nieuw en
natuurlijk ook wel spannend. Snel raken ze ook hier aan gewend en worden het echte “bovenbouwers”. Ook je
eigen boontjes leren doppen, wordt steeds gewoner in groep 5.
Nog even extra aandacht voor rekenen: blijf de tafeltjes oefenen. We hebben gemerkt dat er nogal wat kinderen
zijn waar de tafeltjes weer een beetje weggezakt zijn in de vakantie. We zijn op dit moment met rekenen bezig
met voorbereidend delen. Als de kinderen de tafeltjes vlot kennen, wordt het voor hen alleen maar veel
eenvoudiger.
Volgende week gaan we starten met de kinderboekenweek. Het thema is vriendschap:”Kom erbij”. Een mooi
thema waar onze groep ook mee uit de voeten kan. Aandacht besteden aan samen werken, samen spelen,
vriendschap beleven en veel gezelligheid.
Ook al snel (in de week na de herfstvakantie) op donderdag 25 oktober gaan we een bezoek brengen aan het
Historisch Openlucht Museum Eindhoven, (Pre-historisch dorp) waar we gaan bekijken hoe de mensen (jagers /
verzamelaars / boeren) in die tijd leefden en voor hun voedsel zorgden. We vertrekken die dag precies om half
9, dus het is fijn als de kinderen op tijd op school zijn. Om 9.00 uur worden we in Eindhoven verwacht. We gaan
die dag niet gymmen, maar hebben een leerzame dag in Eindhoven, als voorbereiding, of extra uitleg voor de
toets Geschiedenis op vrijdag 26 oktober.

Groep 5-6
Drinken na de gym
Vaak is het na de gymles dringen bij de kraan, omdat veel kinderen graag willen drinken. Wij willen u vragen om
uw kind een flesje water o.i.d. mee te geven in de tas. Dan kan er meteen gedronken worden.
Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek
De komende weken staat het maken van de toetsen op het programma. De vakken worden per groep op andere
dagen gegeven. Dus ook de toetsen worden op verschillende dagen gemaakt.
Groep 5
Groep 6
Dinsdag: natuur & techniek
Dinsdag: aardrijkskunde
Donderdag: aardrijkskunde
Donderdag: geschiedenis
Vrijdag: geschiedenis
Vrijdag: natuur & techniek
Kwink
Hoe geef je eerlijke en welgemeende complimenten en hoe ontvang je die ook op een leuke manier? Deze week
staat het geven en het ontvangen van complimenten centraal.
De hele klas wordt er vrolijk van!
Geef je een sterk compliment, dan:
 geef je het aan de persoon zelf;
 kijk je de ander aan;
 vertel je waarvoor je het compliment geeft;
 meen je het echt.
Krijg je een compliment: Dan zeg je ‘dank je wel’!
Tijdens de Kinderboekenweek staan 2 boeken centraal in onze groep.

Joe Biljoen is de rijkste jongen van de wereld. Hij heeft echt alles. Maar er is één ding dat hij nog liever zou
willen: een vriend. Maar……niet alles is te koop.
Zeb is een verhalenbundel die zich afspeelt in en rondom de klas. Bv. een verhaal over twee vrienden die precies
dezelfde droom hebben.
Rondom deze 2 boeken gaan we verhalen schrijven en tekeningen maken.

Groep 6/7
Klassenregels
De afgelopen weken zijn we in onze groep vooral bezig geweest met het maken van
duidelijke afspraken en regels. De kinderen hebben rondom deze klassenregels
symbolisch een handtekening gezet. Iedere week staat er een andere afspraak of regel
centraal. Wanneer de kinderen zich goed gedragen, mogen ze aan het einde van de
week een kleine beloning kiezen.
Wanneer de afspraken ook de komende weken goed worden nageleefd, verdient de
groep een grote beloning. Ze hebben samen gekozen voor een game-uurtje.

Klassenregels
De Derde Kamer
Afgelopen week hebben we deelgenomen aan een project wat te maken had met Prinsjesdag.
Wat is Prinsjesdag? Wie is er eigenlijk de baas in Nederland? Wat zijn verkiezingen?
Deze vragen stonden centraal in een werkboekje over de politiek. De leerlingen vormden zelf politieke partijen
en hebben in een echte 3e kamer hevig gedebatteerd over leuke stellingen.
Rekenen
Deze week stond de tweede rekentoets van het schooljaar op het programma. In de klas oefenen we veel om de
doelen van de toets te behalen. Op de volgende website kunt u leuke en leerzame rekenspellen vinden om thuis
met uw kind te spelen. Een prima manier om de basisvaardigheden van rekenen extra te oefenen en kinderen
enthousiast te houden/maken voor het vak rekenen.
Onze leerlingen hebben vandaag uitleg gekregen over het spel: Canadees rekenen. Ze zullen u met veel plezier
vertellen hoe het spel gespeeld moet worden. Veel rekenplezier!
Zaakvakken
De toetsen van Wijzer komen eraan. Deze week staat Geschiedenis op het programma. Volgende week is de
toets van Natuur aan de beurt. De laatste week voor de herfstvakantie staat de toets van Aardrijkskunde
gepland. Wanneer kinderen goed mee doen tijdens de lessen van Wijzer in de klas, is het voldoende om alleen

de samenvatting thuis enkele malen door te lezen. Eventueel kunt u er vragen over stellen om te kijken of uw
kind de stof begrepen heeft.

Groep 7

Omdat volgende week de start is van de Kinderboekenweek wil ik nu alvast vragen of uw kind zijn/haar
lievelingsboek mee naar school wil brengen. Natuurlijk mag het ook een geleend exemplaar zijn uit de
bibliotheek van De Lage Beemden.
Op 12 september was het dan zover: De strijd om gekozen te worden als
afgevaardigde van De Muldershof in de Jeugdgemeenteraad. Er werd door 9
kandidaten deelgenomen aan deze campagne. Aan de hand van de meest prachtige
posters werden er diverse goede ideeën naar voren gebracht. De meesten hadden er
veel werk van gemaakt en voor de stemmers was het lastig om een goede keuze te
maken. Leuk om te zien dat sommige kinderen écht goed nadachten aan wie ze hun
stem zouden geven. Maar na de telling bleek dat er tóch een winnaar was: Kick
Aikema. Hij zal De Muldershof de komende twee jaren gaan vertegenwoordigen bij de
Jeugdgemeenteraad. We wensen hem alvast veel succes en plezier! Tegen de acht andere kinderen wil ik nog
zeggen, dat ook zij het fantastisch hebben gedaan en eigenlijk ook winnaars waren. Hartelijk dank voor jullie
inzet!
Omdat het vorige week Prinsjesdag was, was dat een geschikte aanleiding om in de klas aandacht te besteden
aan politiek en democratie. Prinsjesdag is namelijk een belangrijke dag voor de
Nederlandse politiek, want het betekent het begin van het nieuwe parlementaire jaar.
We hebben in een werkboekje gewerkt en de klas is willekeurig in drie fracties verdeeld.
Daarbij hebben de kinderen debatvaardigheden aangeleerd, zoals: naar elkaar luisteren,
inleven in het standpunt van de ander, argumenten formuleren en een standpunt
verdedigen. Ze deden dit fantastisch!!!

Groep 8
Inmiddels is het Marietje Kessel Project van start gegaan. Onder leiding van Mars en Willem leren de leerlingen
van groep 8, hoe te reageren in ongemakkelijke of bedreigende situaties, persoonlijke grenzen aangeven enz.
Na de herfstvakantie gaan we beginnen met het afnemen van de CITO-B8 toetsen.
Komende week gaan we van start met De Kinderboekenweek. Op 28 november staat de Voorleeswedstrijd op
de planning. Binnenkort gaan we in de klas beginnen met de voorronde. Leerlingen van groep 8 die hier aan
mee willen doen, kunnen zich hiervoor opgeven.
Op 4 oktober gaan we een bezoek brengen aan het Dr. Knippenbergcollege in het Helmond.
Op 29 januari volgt het normeringsonderzoek voor route 8.
De leerlingen maken op deze manier vast kennis met: digitaal testen; de manier van vraagstellingen; inzicht in
diverse onderdelen van taal en rekenen; een check van en advies voor uw digitale testomgeving (ben-ikgeschikt); de werkwijze van ROUTE 8.

Nieuws van buiten

De Teugelders

Michaëlkerk

Peuter- / kleuterviering
Op zondag 30 september is er een
peuter- / kleuterviering in de Michaëlkerk
in Beek en Donk. De viering begint om 10:00 uur.
Het thema is deze keer het scheppingsverhaal.
Alle kinderen mogen een dierenknuffel meenemen.

De viering is vooral gericht op kindjes van 2 tot 6 jaar, maar uiteraard is iedereen van harte welkom!

Muziek
Beste leerling.
Iedereen heeft een hobby nodig en wat is er leuker dan een hobby die je alleen, met een groep en altijd kunt
beoefenen? Zo’n hobby is muziek maken. Op zondagochtend 7 oktober kun je in Muziekcentrum het Anker
komen kijken en luisteren naar een optreden van het jeugdorkest en slagwerkgroep. Tijdens het tienerconcert
zullen zij laten zien hoe leuk het is om als groep muziek te maken. Na afloop van dit concert zal de Stichting

Muziekopleiding aanwezig zijn om informatie te geven over de muziekopleiding en is er de mogelijkheid om een
instrument uit te proberen. Je zult zien dat er voor iedereen een instrument is dat bij hem of haar past. Dus kom
allemaal op 7 oktober om 10:10 uur naar Muziekcentrum het Anker en ontdek het instrument dat bij jou past.
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