
 

 
 

   
Weekbericht van 27 juni 2016    

 
Start zomervakantie: 

Donderdag 14 juli  begint om 15.15 uur voor alle kinderen een welverdiende zomervakantie. 
Dat betekent dus dat iedereen vrijdag 15 juli vrij is. We zwaaien de kinderen ‟s middags op het 
lage plein uit. 

De kinderen van groep 8 nemen op 14 juli om 11.45 uur op het lage plein afscheid van 
De Brummelbos. Ouders van groep 8 die hierbij aanwezig willen zijn, zijn van harte welkom. 
 

 
Herinnering:  

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 
 
MR: 

Vorige week maandag tijdens de MR vergadering hebben wij afscheid genomen van Gerry Hake, 

Pauline Lange en Koos Prinsen. Ook Anneke Nuninga en Anne-Marie Beuker hebben de MR 
verlaten. Bedankt voor jullie jarenlange inzet, enthousiasme en samenwerking!  
Langs deze weg willen wij 4 nieuwe leden verwelkomen. Naast Karin Doek zullen vanaf 

aankomend schooljaar Tino Hidding en Harry Schreur namens de ouders zitting nemen in de MR. 
Aangezien alleen deze 2 heren zich kandidaat hebben gesteld hebben er geen verkiezingen 

plaatsgevonden. Johan van Hulzen en Ineke Neep zullen samen met Janine Gosseling het 
personeel vertegenwoordigen. 
 
      
 

 
 
 

 
 



 

 
Herhaalde 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. 

 

 
 
 

 
Dit weekend is een ‟ballentrechter‟ 

     geplaatst op het schoolplein. 
     Het is een spel dat door de  
     overblijfouders is geschonken! 

     Namens de kinderen , heel erg  
bedankt! 

Ouders bedankt voor het plaatsen!! 
En kinderen veel speelplezier!! 

 

 
 

 
Zwem4daagse: 

Woensdag krijgen de kinderen van groep 3 tm 8 de sponsorlijsten mee, voor de zwem4daagse. 

We zwemmen dit jaar voor „de Naoberhoeve‟. 
 

 
Groep 1a: 

Afgelopen week hebben we de start gemaakt met het thema verkeer. Zo konden de kinderen in de 

zandtafel wegen aanleggen en met auto's rijden. Ook hebben veel kinderen al een auto 
gevouwen. Deze week gaan we hier mee verder. In de hoeken kunnen de kinderen dezelfde 

opdrachten kiezen als vorige week. Daarnaast worden er nog wat taken toegevoegd. Ook oefenen 
we het liedje: „Oversteken‟, waar we vorige week mee zijn begonnen. Donderdagmiddag sluiten 
we het thema af met de praktische verkeersdag. Denkt u er aan dat uw zoon of dochter 

donderdagmiddag een fiets mee mag? 



 

  
 
 

Groep 1b: 

Ook wij hebben deze week gewerkt aan het thema verkeer. De kinderen zijn begonnen met het 

vouwen van een auto, ze rijden met auto‟s over cijfers en maken voertuigen op de kralenplank. Als 
extra opdracht hebben sommige kinderen ook al een zebrapad gemaakt. 
Naast de werkjes in de klas over verkeer hebben we ook in de speelzaal een bus spel gespeeld, 

we hebben gezongen en allerlei spelletjes gedaan.  
Ook deze week werken wij nog over verkeer, op donderdag middag 30 juni mogen de kinderen 

hun fiets mee naar school! We hebben dan een praktische verkeersmiddag op het plein. 
 
 

Groep 2 : 

Deze week gaan wij verder met het thema: Verkeer” 
Wij gaan veel auditieve oefeningen doen. Ook gaan wij de letters nog oefenen en de cijfers tm 20. 

Wij gaan een fiets bekijken en allerlei woorden benoemen en deze klappen. Zijn het lange of korte 
woorden. Welke letter hoor je als eerst, laatst in het midden. 

 Woensdag zijn wij met de taken begonnen en daar gaan wij deze week mee verder. Elke dag zijn 
er twee fietsen in de klas om deze na te verven. Goed kijken wat er aan een fiets zit. De prachtige 
schilderijen kunt u in de gang bij groep 2 bekijken, net als de andere kunstwerken. 

 
 

 
 



 
 
 

Donderdagmiddag sluiten wij thema; “verkeer ”af met een verkeersmiddag de kinderen mogen dan 
hun fiets mee naar school. 
    

Groep 3: 

Wat was het gezellig vorige week tijdens ons schoolreisje naar de Waarbeek!  

Ons rekenboek is bijna uit. Ook van het lezen ronden we deze week kern 11 af.  
We beginnen dan aan kern 12, de laatste kern. 
Woensdag 6 juli hebben we speelgoedochtend. De kinderen mogen dan speelgoed van huis 

meenemen. 
Juf Lisanne is op vakantie. Dinsdag en woensdag is er een invaller. Donderdag en vrijdag is juf 

Charon er. 
 
 

Groep 4: 

Deze week maken we de boeken van taal en rekenen al helemaal uit. Bij rekenen gaan we eerst 

nog alles herhalen zodat we volgende week met de toets kunnen afsluiten. De taaltoets doen we 
wel deze week. En daarna beginnen we met een project: “Een modeblad”.  
Het verslag wordt deze week afgesloten met H6: de vijanden van het dier. Daarna mogen de 

kinderen een eigen boek uitkiezen en nog oefenen met hun eigen verslag. 
Vrijdag gaan we huisjes bouwen met echte stenen en cement. 

Juf Lisanne is vrijdag op vakantie en daarom is juf Letty er. Maandag 4 juli komt juf Lisanne.  
  
 

 



Groep 5: 

Hieronder enkele foto‟s van ons muzikale dansfeestje na de Cito‟s.  

 
 

 
 

 
 
Vorige week zijn we begonnen met een serie technieklessen. Naast een stukje theorie maken de 

kinderen ook een aantal bouwwerken. Hieronder enkele foto‟s 
 



    
Deze week ronden we blok 6 van rekenen af en maken de kinderen de laatste toets. Daarnaast 
oefenen we het digitale klokkijken en klokrekenen, redactiesommen en de wat moeilijkere +, - en x 

sommen.  
Voor taal deze week ook de laatste toets. 

a.s. donderdag Geschiedenis toets. 
 
Groep 6: 

Vandaag maken we de herhalingsles van rekenen van blok 6 en oefenen we moeilijke sommen. 
Dinsdag en woensdag maken we de laatste rekenmethodetoets van blok 6. Vervolgens nemen 

we de tempotoets af. Het gaat hierbij om de beheersing van erbij en eraf sommen, keer en 
deelsommen. Het is de bedoeling dat de sommen in een vlot tempo gemaakt worden. 
Het oefenen van de tafels van 6-7-8-9 blijft een aandachtspunt! 

Tijdens het taalproject: Strikt geheim leven de kinderen zich helemaal uit als detective door allerlei 
creatieve opdrachten te maken. We ronden het geheel af en beginnen dan met het project: Een 

zomervakantiegids.. Vaardigheidsdoelen bij dit thema zijn: informatie verzamelen; een onderschrift 
bedenken; aantekeningen maken en verwerken. 
Dinsdag a.s. hebben de kinderen de topo toets van Brabant. We starten daarna met de laatste 

provincie Limburg. Als we deze provincie afgerond hebben, zijn we heel Nederland met de 
topografie rond geweest. Leuk en leerzaam! 

Sommige kinderen hebben het verslag mee naar huis genomen om af te ronden. Deze week wordt 
er in de groep ook meerdere keren aan het verslag gewerkt. Het is de bedoeling dat het 3e verslag 
uiterlijk vrijdag af is. Op het verslag wordt de presentatie datum vermeld. 

De komende dagen wordt het aardrijkskundeblok: ”De strijd tegen het water” afgerond. De toets 
hiervan wordt op donderdag 5  juli afgenomen. Het gaat hierbij om de kennis over dijken, duinen, 

deltawerken en polders. De samenvatting hiervan wordt mee naar huis gegeven. 
De creatieve wedstrijd: het bouwen van een huis is een succes geworden! Het geheel heeft in de 
gang een plek gekregen. Nu nog even afwachten wie de winnaars zijn geworden…………. 

Bij Trefwoord gaan we deze week verder met het thema: Wie ben je? Het gaat hierbij om wie je 
bent; wat je doet en rechtvaardigheid. Vrijdag concluderen we dat wat je ook doet en wie je ook 

bent; je bent altijd in ontwikkeling. 
 
 



Toetsdata: 28 juni topo Brabant 

                     5 juli: Methode toets aardrijkskunde 
                     7 juli: topo Limburg 

( De kinderen krijgen ook veel tijd om in de groep te leren) 
 
Gevraagd: - reisgidsen; tijdschriften; folders en kranten voor het project zomervakantie. 

- Plastic tassen. 
 

 
Groep 7: 

Deze week ronden we het laatste blok van rekenen af met een bloktoets. Tot en met maandag 4 

juli kunnen kinderen het verslag (in het net) inleveren. Dit is al met uitstel (moest eigenlijk al voor 7 
juni). Deze week zijn we begonnen met de presentaties, denken jullie aan een power point? 12 juli 

gaan de rapporten mee, wij hebben nog niet alle rapporten teruggekregen, graag inleveren.  
Maandag 4 juli hebben we de toets van aardrijkskunde.  
Vorige week donderdag zijn we ‟s middags i.p.v. gym heerlijk naar het zwembad geweest met de 

groepen 4-8. Een paar foto‟s: 
 

 
Foto‟s van “Red je vriendje” 

 
 



 

 
 

 
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. Tino Hidding (oudergeleding M.R.). 
Hij is bereikbaar via: mr.rkbdebrummelbos@gmail.com 

 

 

 
 

 
 


