
 

 
 

   

Weekbericht van  4 juli 2016     
 
Het is bijna vakantie!!! vrijdag 15 juli zijn de kinderen vrij!!! Donderdag 14 juli zwaaien we om 
15.15 uur alle kinderen uit! 
 
zwem4daagse. 
Deze week doen we weer mee aan de Nationale Zwemvierdaagse.  
De  kinderen moeten in deze week iedere dag om 8.30 uur zwemkleding meenemen naar school! 
behalve woensdag. 
Op vrijdag krijgen de kinderen hun welverdiende medaille. U mag deze dag ook komen kijken. 
10.45: Groep 3   
11.10: Groep 4 
11.20: Groep 5  
11.30: Groep 6 
14.30: Groep 7 en 8  
 
De sponsorlijsten die de kinderen vorige week meekregen moeten donderdag weer op school 
zijn. 
 
Afscheid juf Anne-Marie, 
  
Afgelopen donderdag heb ik, na bijna 20 jaar Brummelbos en met pijn in mijn hart, afscheid 
genomen van de kinderen en de collega’s. Ik wilde het bewust klein en eenvoudig houden. Alle 
kinderen en collega’s hebben hier aan meegeholpen. Bedankt lieve kinderen, ouders en collega’s 
voor de mooie tijden op de Brummelbos. Het gaat jullie goed! Het aller allerbeste! 
Lieve groet, 
Juf Anne-Marie 
 
 
Gratis Donald Duck vakantieboek, voor groep 3 en 4: 
Op de site www.donalsduck.nl/gratisjunior Kan u voor uw kind een gratis donald duck junior 
bestellen! Leuk om lekker te lezen in de vakantie!! 
 

Voor alle overblijf kinderen  
Dinsdag 12 juli gaan we weer gezellig patat eten bij de overblijf.  
Je hoeft die dag geen eten en drinken mee te nemen en deze keer   
wordt ook niet op je kaart afgeschreven. Ook als je normaal niet op dinsdag overblijft mag je 
vandaag wel gewoon komen. We maken er een leuke dag van!  
Dit is voor alle kinderen die regelmatig overblijven (8x per jaar of vaker).  
 
 
 

http://www.donalsduck.nl/gratisjunior


 
 
 
Groep 1a, 1b en groep 2 
Donderdagmiddag mochten alle kinderen van de onderbouw hun fiets mee naar school. Er was 
een parcours uitgezet op het plein en de kinderen mochten per groep fietsen. De kinderen hebben 
goed hun best gedaan en hebben na afloop allemaal hun fiets diploma gekregen. Het was een 
gezellige, fijne en leuke middag! 
 
Vandaag horen jullie de indeling van de groepen van volgend jaar.  
 
Donderdagmiddag 7 juli gaan  de kinderen kijken in de groep waarin ze na de vakantie zitten. Ze 
maken alvast kennis met nieuwe klasgenoten, het lokaal en de juf. 
 
Woensdag 6 juli is het speelgoeddag, de kinderen mogen dan iets te spelen meenemen. 
 

 
 

 
 

 



      
 
 
Groep 3: 
Deze week gaan we meedoen aan de zwem4daagse. We zwemmen op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Vrijdag mag u komen kijken. Wij zwemmen om 10.45.  
Deze week sluiten we rekenen af met een toets. Ook lezen we deze week de veilig en vlot 
woordjes. 
 
 
Groep 4: 
Deze week begint zwemmen we voor de zwem4daagse. Vrijdag mag u komen kijken, wij 
zwemmen om 11.10 uur.  
Ook het boek van rekenen is nu ook uit, dus sluiten we af met de laatste toets. Daarna oefenen we 
vooral de tafels nog eens extra. Wilt u thuis ook blijven oefenen?! 
Met taal zijn we begonnen met een projectje dat ‘een modeblad’ heet. De kinderen ontwerpen zelf 
een blad dat over mode gaat. Deze week sluiten we dit project af. 
Woensdag is het speelgoeddag. 
 
Groep 5: 
Deze week begint zwemmen we voor de zwem4daagse. Vrijdag mag u komen kijken, wij 
zwemmen om 11.10 uur.  
Deze week herhalen we nog enkele lastige onderdelen van rekenen en spelling. Verder zijn de 
kinderen in groepjes heel druk met de voorbereidingen voor een presentatie over een zelfgekozen 
onderwerp. Het is de bedoeling dat de kinderen hier ook thuis informatie en materiaal voor 
opzoeken.  
 
 
Groep 6: 
Wat gaan de weken nu snel…………….. 
De rekenboeken zijn uit en de methode toets van rekenen is klaar. Dat betekent dat we deze week  
aanvullende opdrachten maken en lastige onderdelen gaan herhalen. Het gebruik van de abacus 
komt dagelijks aan bod. 
Bij het taalproject: een zomervakantiegids gaan we kijken wat de Nederlandse vakantiegangers 
doen. Hierbij maken we een klassen overzicht met vakantie kenmerken. We bespreken de 
bezienswaardigheden in Erica en omgeving en bedenken een rondleiding voor toeristen in onze 
woonplaats. Bij deze projecten wordt er individueel, in 2-tallen of in grotere groepjes gewerkt. 
Dinsdag maken we de methode toets over duinen, dijken, polders en terpen. Op school hebben de 
kinderen deze toets al enkele keren kunnen leren. Dit geldt ook voor topo Limburg. De toets 
hiervan is op 7 juli. 
Uiteindelijk is het iedereen gelukt om het 3e verslag op tijd af te krijgen. Voor sommige kinderen 
betekende dit dat er vorige week nog hard doorgewerkt moest worden.. Deze week zijn er veel 
presentaties in de groep. Hier kijken we dan ook met veel plezier naar uit.  
Afgelopen vrijdag hebben we een tekenwedstrijd gehouden met als thema: wie maakt de mooiste 
slippers voor de zomer? Het resultaat kunt u in de gang zien; een prachtig geheel. De winnaars 
zijn inmiddels bekend gemaakt. 
Tijdens de zwemvierdaagse zwemmen we van 11.30 uur tot 12.00 uur. We hebben met de 
kinderen afgesproken, om horloges, sieraden e.d. thuis te laten en gemakkelijke kleding aan te 
doen. Net als bij Gym mogen de kinderen de fiets mee naar het zwembad, zodat ze om 12.00 uur 
direct naar huis kunnen fietsen. Het zou kunnen dat de kinderen iets later thuis komen dan 
normaal, maar we doen ons best om op tijd te zijn. 
 
 
 
 
 
 



 
Groep 7: 
Deze week druk met de laatste toetsen. We ronden veel af in deze week. Komende vrijdag is juf 
Manon voor het laatst in groep 7a. Juf Manon bedankt!  
Deze week is de zwem vierdaagse. Wij zwemmen van 14.30-15.15, vrijdag is de afsluitende dag, 
wanneer u wilt komen kijken mag dit natuurlijk! Deze week en volgende week zijn we druk met de 
presentaties, even een kijkje in de keuken: 

:   

  
 

 

  

 
 
 
 



Groep 8: 
Op dit moment zijn we in groep 8 met veel dingen bezig. We gaan deze week verhuizen. 
Gisteren hebben we het decor weggebracht. Het is handig als kinderen regelmatig tassen  
Meenemen. Op deze manier kunnen we de nodige spullen meegeven. Eind van de week 
houden we op school een soort generale rep. De uitnodiging voor musical volgt.  
Kinderen weten wie er meekunnen. Oh ja, tussendoor werken we ook gewoon. 
 
 
 
Foto’s groep 7 en 8 zwem4daagse: 
 
 

  

  
 
                 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 


