
 

 
 

   
Weekbericht van  20 juni   
 
Personele zaken 
Meester Johan Boxem is nog herstellende van zijn burn-out en wordt vervangen door juf Ineke, 
ook als hij in het nieuwe schooljaar nog afwezig is. Daar is namelijk nog geen definitief zicht op. 
Juf Esther gaat ons aan het eind van het schooljaar verlaten, omdat zij een baan heeft aanvaard 
op een Mgr. Bekkerschool in Veendam. Dat is ook de reden dat zij niet in het formatie-overzicht 
van het nieuwe schooljaar is opgenomen. Wij wensen haar alvast veel succes in haar nieuwe 
baan. 
Juf Diana is nog ziek en zal naar verwachting aan het begin van het nieuwe schooljaar ook nog 
vervangen worden. Daarvoor zullen we een nieuwe invaller zoeken. Met juf Janine gaat het goed: 
zij bouwt in de komende weken verder en zal als alles goed gaat voor de zomervakantie weer 
helemaal arbeidsgeschikt zijn.   
Groepen 1 en 2 worden groepen 1 / 2 
We hebben vragen van een aantal ouders gekregen over de werkwijze in de nieuw te vormen 
groepen 1 /2. We hebben daar uitleg over gegeven, maar we hebben gehoord dat er meer vragen 
over zijn. Daarom zullen we er in onze ouderavond van morgenavond ook bij stil staan. 
   
Oproep luizen-moeders/vaders 
Een paar luizenmoeders gaan stoppen, omdat hun kind de school verlaat. Daarom zijn we op zoek 
naar een paar nieuwe luizenpluizers. Elke keer na een vakantie worden de groepen gecontroleerd 
op luizen. Wie komt ons helpen? 
Graag aanmelden bij juf Mirjam. 
 
 
 
Schoolfotograaf. 
Zoals u weet is de schoolfotograaf deze week bij ons op school. 
Hieronder vindt u het schema, wanneer uw kind aan de beurt is. 
Advies aan ouders:  
-wilt u alvast een indruk krijgen van de foto’s die straks van uw kind gemaakt worden kijk dan even 
op www.leukeschoolfotografie.nl 
- uw kinderen kunnen op twee verschillende dagen worden gefotografeerd op de maandag met 
hun broertje of zusje en individueel op de dag dat de groep gefotografeerd wordt.  
- wilt u uw kind niet te veel in het wit kleden omdat er gefotografeerd gaat worden met witte 
achtergronden. 
- er worden foto’s onder schooltijd gemaakt van de leerlingen met hun broertjes en zusjes. Zitten 
deze broertjes en zusjes nog niet of niet meer op school dan kunt u met uw kinderen maandag na 
schooltijd (15.15 uur tot 17.00 uur) komen om een foto van hen te laten maken.  
 
 
 
 



 
Maandag 20 juni 
 
7.30    tot     8.30   uur     Opbouw 
8.30    tot    12.00  uur     Fotograferen van de leerlingen met hun broertjes  
                                           en zusjes die op school zitten (behalve de kinderen die 
                                          ‘s middags met hun broertjes en zusjes komen en die nog 
                                          niet of niet meer op De Brummelbos zitten. 
13.15  tot    14.15  uur     Groep 5 
14.15  tot    15.15  uur     Groep 6 
15.15  tot    17.00  uur     Fotograferen van de leerlingen met hun broertjes en zusjes 
                                          die nog niet of niet meer op De Brummelbos zitten. 
 
 
Dinsdag  21 juni 
 
8.30    tot   9.00   uur     Groep 1a 
9.00    tot  10.00  uur     Groep 1b 
10.00  tot  11.30  uur     Groep 2 
11.30  tot  12.00  uur     Deel van groep 3 
13.15  tot  14.15  uur     Andere deel van groep 3 
14.15  tot  15.15  uur     Groep 4 
 
Woensdag 22 juni 
 
8.30    tot    10.00  uur   Groep 7b 
10.00  tot    10.45  uur   Groep 7a 
10.45  tot    12.15  uur   Groep 8  
 
 
 
Zwem4daagse: 

 
In de week van 4 juli t/m 8 juli 2015 kunnen we weer in ons zwembad meedoen aan de Nationale 
Zwemvierdaagse. Gedurende vijf dagen worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld 500 
meter te zwemmen. Men heeft echter al aan vier dagen, oftewel 2000 meter, voldoende om in het 
bezit van een medaille te komen. 
 
Onze leerlingen moeten in deze week iedere dag om 8.30 uur zwemkleding meenemen naar 
school! 
 
De leerkrachten bepalen hoe laat en op welke dagen er gezwommen gaat worden ( dit is 
afhankelijk van bijv. het weer). Het staat wel vast dat we elke dag naar het zwembad kunnen gaan. 
 
In schoolverband zijn de kosten € 2.50 per persoon. 
 
Buiten schoolverband met abonnement  € 3,00 per persoon. 
 
Zonder abonnement en niet in schoolverband € 6,00 per persoon. 
 
Deze week krijgen de kinderen een opgavestrookje mee. 
 



Oproep voor Verkeersbrigadiers !!!!! 
  
 
 
Om de kinderen veilig over te kunnen laten steken staan er 
bij onze school brigadier- ouders. Maar het schooljaar is 
bijna voorbij en dan stoppen er altijd ouders omdat hun 
kind van school afgaat. Het vervelende van dit is dat er 
steeds minder ouders zich beseffen hoe belangrijk dit werk 
is dat deze ouders elke week doen voor alle kinderen. 
 
Als we geen nieuwe ouders erbij krijgen stopt deze veilige 
manier van oversteken en zullen alle ouders hun kinderen zelf weer naar school moeten 
brengen.  
 
Als dat gebeurt,  houdt dit ook gelijk in dat we als school onze Veilig Verkeer Nederland 
certificaat kwijt zijn waar we zoveel jaren druk mee bezig zijn geweest, dit zou erg jammer 
zijn en onnodig. 
 
Mijn oproep aan alle ouders van de kinderen van de Brummelbos meld je aan om te 
brigadieren en zo u eigen maar ook zeker de andere kinderen veilig naar school te 
begeleiden, en zo geen gevaarlijke situaties krijgen  aan de Kerklaan. 
 
U kunt zich aanmelden per mail  verkeersbrigadedebrummelbos@gmail.com of even  tel en 
mailadres doorgeven aan de leerkracht. 
 
 
 
Feest: 
Vandaag viert juf Mirjam haar verjaardag in groep 7.Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

An alle schoelverlaoters, 
 

TREED OP VEUR EEN GROOT PEBLIEK 
 

Hej der wal ies van dreumd um veur een volle zaal, 

met een paar honderd man pebliek op te treden? 

 

DAN KRIEJ NOU DE KAANS ! 
 

De Drèentse veriening ’t Aol’ Volk organiseert zoas elk jaor  

een wedstried in het veurdragen van  gedichten in de  

Drèentse streektaol. 

Dit jaor is dat op vrijdag 4 november, in het nieuwe  

Atlastheater 

in Emmen 

 
  Aj van de basisschoel of bint en aj nog gien 17 jaor bint dan kuj metien, dus  

  zunner veurronde, an dizze wedstried metdoen met een gedicht in het Drèents. 

  Een bestaond gedicht of ‘n gedicht schreven door jezölf of ‘n bekende. 

  Veur de juuste oetspraak kuj miestal wal terecht bij femilie, buren of  bekenden. 

  Drei juryleden, vaak mèensen van RTV Drenthe of het Huus van de Taol, bepaolt 

  wel of de priezen kriegt. 
 
 

Ie zult zien dat het een geweldige ervaring is as een        

grote zaal vol volk andachtig naor je luustert. 
 

Hoe lang het gedicht is speult bij de beoordieling gien rol. 

Een gedicht van 2 of 3 minuten is zat genog. 

 

  Aj met wilt doen of aj nog wat meer wilt weten dan kun je terecht bij: 

 

 Mevr. Gea Mensing   of   Mevr. Tineke Hegen   

e-mail: gezinusgea@home.nl    jarinita@hetnet.nl 

of veurdracht@aolvolkemmen.nl 
 



 
 
 
 
Kinderen voor kinderen, Brummelbos voor Kabanga (Tanzania) 

 
“Flessenactie voor kinderen met albino in Tanzania.  

Wij willen Ellen Prinsen (oud-leerling) van de Brummelbos steunen met haar actie in Tanzania, ze 
loopt daar stage in een ziekenhuis, en kwam daar ook in aanraking met een tehuis voor kinderen 
met albino, en heeft daar ook geholpen. De kinderen daar worden bedreigd om hun huidskleur. Ze 
denken daar dat een kind met albino geluk brengt. Deze kinderen kunnen natuurlijk niet echt hele 
dagen in de zon, en hebben met hun huid extra zorg en aandacht nodig. Nu is dat al lastig in een 
arm land. Hoe kunnen we die kinderen helpen: Door lege flessen in te zamelen, vraag thuis, bij de 
buren of bij familie om lege flessen, lever die in de klas in, en dan gaan een paar ouders die 
flessen inleveren bij de winkel. Het bedrag wat we inzamelen kunnen we dan storten Hart voor 
Kinderen. Zodat we de wereld een klein beetje mooier kunnen maken voor die kinderen. “ 

De flessen kunnen in de Titus Brandsma zaal worden ingeleverd.  

Groet Sylvia en Koos 

 

 

 

Geen mama, geen papa , maar helemaal alleen. 

Dit gaat over albinokinderen in Tanzania.  

Deze kinderen wonen in een tehuis, met een hoge en grote muur eromheen. 

Die muur zit eromheen, omdat het buiten het tehuis onveilig voor hen is. Er zijn namelijk mensen 

die denken dat deze kindjes heel veel geluk brengen omdat ze wit zijn, terwijl ze eigenlijk een 

donker velletje zouden moeten hebben. Daarom brengen hun papa en mama hen naar een tehuis.  

En alsof dat al niet vervelend genoeg is voor hen, is het binnen de muren in het tehuis, ook geen 

pretje voor hen: 

- er zijn bijna geen begeleiders/verzorgers : op 250 kinderen zijn er maar 12 ‘mama’s’  die moeten 

koken, verzorgen en de kinderen moeten opvoeden. Deze kinderen hebben ook meer zorg nodig 

dan kinderen zoals jullie, omdat ze een dun huidje hebben of bv blind zijn of niet kunnen lopen.. 

- er zijn geen goede matrassen om lekker op te slapen,  

- er zijn geen klamboes die zorgen dat de kinderen niet worden geprikt door een mug die je erg 



ziek kan maken, b.v. de malariamug. 

- de kinderen hebben kapotte kleren 

- de toiletten en douches zijn vies en kapot 

- het dak is kapot: als het regent, kruipen de kinderen die geen rolstoel hebben door de modder, 

en is er niet genoeg water om ze weer lekker schoon te krijgen. 

 

Wat werd ik gelukkig toen ik hoorde dat jullie ons willen helpen om het voor de kinderen in 

Kabanga een beetje mooier te maken. Als oud-leerling van de Brummelbos ben ik supertrots op 

jullie allemaal. 

Op dit moment ben ik nog in Kabanga (Tanzania) aan het werk, maar als ik terugkom zou ik graag 

bij jullie op school langs komen om jullie te vertellen over het ziekenhuis en het tehuis voor albino’s 

in Kabanga. 

Dank jullie wel, ook namens Lieske en Ylse, de collega-studenten, en heel veel succes met de 

flessenactie. Zo maken we de wereld samen een beetje mooier! 

Link: http://hartvoorkinderen.nl/actueel-nieuws.html 

Groeten van Ellen Prinsen vanuit Kabanga, Tanzania!  

 
 
Groep 1a, 1b en 2: 
Deze week doen we het op maandag en dinsdag rustig aan i.v.m. de schoolfotograaf. Woensdag 
beginnen we met het thema verkeer. We gaan erover praten, spelen, werken en leren. We sluiten 
het thema af op donderdag 30 juni, met een praktische verkeersmiddag. Alle kinderen mogen 
deze middag hun fiets mee. De fietsen mogen langs de kanten van het plein neergezet worden. 
 
Op school hebben we de afspraak dat de kinderen na 8.15 uur binnen gebracht mogen worden. 
De laatste weken merken we dat kinderen te vroeg gebracht worden (tussen 8.00 uur en 8.15 uur).  
Komen er wel kinderen voor 8.15 uur, dan mogen ze buiten wachten. Maar op dat moment is er 
geen pleinwacht/toezicht. 
      
Groep 3: 
We hopen dat alle papa’s gisteren een fijne vaderdag hebben gehad. 
We gaan deze week nog verder met de cito toetsen. We maken technisch lezen en begrijpend 
lezen. 
En vrijdag gaan we eindelijk op schoolreis naar de Waarbeek in Hengelo! 
Juf Lisanne is er op dinsdag en juf Charon op donderdag. 
 
Groep 4: 
We hopen dat alle papa’s lekker verwend zijn en een leuke dag hebben gehad. 
We hebben donderdag ipv gym een hardloopwedstrijd gehouden. Richard was de snelste van de 
klas. Bij de meisjes was Manon het snelst, maar wat kon iedereen hard lopen zeg!! 
Dinsdagmiddag gaan we op de schoolfoto! En vrijdag gaan we eindelijk op schoolreis naar de 
Waarbeek in Hengelo!!  
De cito toetsen zijn eindelijk klaar. We gaan nog verder met ons verslag over de kikker. Leuk dat 
de kinderen er zo enthousiast over zijn.  
 
 
Groep 6: 
We hopen dat alle vaders genoten hebben van de gemaakte vaderdag cadeautjes. De kinderen 
hebben met veel enthousiasme aan de bewaarhouders voor kwasten, pennen gewerkt. De 
vaderdag gedichten hebben ze helemaal zelf bedacht! Goed gedaan groep 6! 
Deze week hebben we te maken met de laatste rekenlessen vanuit het rekenboek. We besteden 
aandacht aan het klokkijken, geld rekenen, grote keersommen, tonnen en kilo’s. Sommen die nog 

http://hartvoorkinderen.nl/actueel-nieuws.html


lastig zijn worden extra herhaald. Volgende week wordt de laatste rekentoets van de methode 
afgenomen. Momenteel zijn er nog  kinderen die de tafels van 6-7-8 en 9 onvoldoende beheersen. 
Hiermee bedoelen we de vaardigheid, maar ook het tempo.Daarom het verzoek om deze tafels 
dagelijks  te oefenen!! Er zijn nu kinderen die het erg moeilijk vinden om sommen zoals 6x 89= uit 
te rekenen. 
Bij Taal gaan we starten met de projectlessen: Strict geheim. Vaardigheidsdoelen bij dit thema 
zijn: scherp waarnemen en notities maken; verslag schrijven en een persoonsbeschrijving maken. 
Vrijdag kwam Leroy met het leuke idee om tijdens de  handenarbeid les een wedstrijd te houden, 
met als thema: Wie maakt het leukste huis? Met dozen, papier, stof en ander kosteloos materiaal 
zijn we hiermee gestart. Vrijdag gaan we er  mee verder. Als het klaar is, wordt het 2-tal die het 
mooiste huis gemaakt hebben, de winnaars. Noë heeft spontaan een leuke spelactiviteit voor deze 
week voorgesteld. Ook dit gaan we met elkaar uitvoeren. Leroy en Noë, leuk bedacht hoor! 
Data  toetsen groep 6: 
21 juni: toets Geschiedenis 
27 juni toets verkeersborden (Deze toets wordt geheel op school geleerd) 
28 juni topo Brabant 
30 juni 3e verslag af hebben. 
 
Groep 7: 
Afgelopen donderdag hadden we voor het laatst Red je vriendje zwemmen. Alle kinderen hebben 
een certificaat ontvangen. Woensdag schoolfotograaf. Vandaag vierden we de verjaardag van juf 
Mirjam. Iedereen bedankt voor de mooie cadeaus en de gezellige dag! 
 
Groep 8: 
Deze week oefenen zonder boekje. Woensdagavond gaan we weer verder met de decors. 
Thuis moeten de kinderen denken aan de kleding voor de musical. Het zou mooi zijn als we eind 
deze week al ongeveer weten wat iedereen aandoet. De tekst moeten ze ook kennen deze week. 
 
 
 
 
 

Contact M.R.  
Heeft u ideeën of opmerkingen en wilt u dit kenbaar maken aan de M.R. 
dan kunt u dit kwijt bij Dhr. Gerry Hake (oudergeleding M.R.). 
Hij is bereikbaar via: mr.rkbdebrummelbos@gmail.com 
 

 
 
 
 
 


