
 

 
 

   
Weekbericht van   12 september 
 
Algemeen: 
 
 
Vossenjacht: 
 
 Zoals u weet organiseert de kerk een vossenjacht op zaterdag 17 september,  
Je kunt je deze week nog opgeven!! 
 Helaas hebben we nog niet genoeg vossen! 
 We zijn dus nu op zoek naar mensen die ons willen helpen en vos willen spelen op zaterdag 17 
september van 1 tot 4 uur.  
 Ook oudere broers en zussen of opa's en oma's zijn van harte welkom!  
 
 Als u vos zou willen zijn, neem dan contact op met juf Letty. 
We hopen natuurlijk dat dit leuke evenement door kan gaan! 
 
 
Schooltijden: 
De afgelopen 2 weken kwamen sommige kinderen te vroeg op school. 
Graag willen we u vragen om rekening met de schooltijden te houden. 
De kinderen zijn ’s morgens vanaf 8.15 uur welkom en ’s middags vanaf 13.00 uur.     
 
Verzoek overblijf ouders: 
I.v.m een pinda allergie van een leerling, willen we u vragen om uw kind wanneer hij/zij overblijft 
geen pindakaas op het brood te doen. Dit voorkomt eventuele ongemakken. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Bibliobus: 
Binnen niet al te lange tijd stapt de bibliobus over op een nieuw scansysteem. Dit betekent dat 
gekopieerde bibliotheekpasjes niet meer geaccepteerd zullen worden. 
Daarom willen wij u vragen om uw kind het originele bibliotheekpasje mee te geven, zodat er toch 
boeken geleend kunnen worden. De bibliobus staat op woensdag in de oneven weken bij ons op 
school. Zo ook aanstaande woensdag. Alvast hartelijk dank. 
 
Kriebelbeestjes: 
Helaas zijn ook dit jaar na de schoolvakantie weer luizen op de hoofden van de kinderen uit Erica 
gevonden. Deze week is er in de groepen nacontrole. Zou u er rekening mee willen houden? Dus 
geen ingewikkelde haarconstructies en veel gel in het haar ;) Controleer ook zelf thuis 1x in de 
week het haar van uw kind, er op tijd bijzijn kan veel ongemak voorkomen. Even melden op school 
(bij de groepsleerkracht) en veel kammen met de luizenkam. 
 
 



Groep 1-2: 
 
Deze week werken we verder aan het thema vissen. We maken deze week een verjaardagshoed 
met daarop een mooie vis, deze moeten de kinderen kleuren en knippen. Verder besteden we 
deze week veel aandacht aan de cijfers, het tellen en de begrippen veel en weinig en meer en 
minder. Ook hebben we deze week een werkblad als taak in de rekenhoek. 
Onze speelzaal is heel netjes opgeruimd! We hebben nu alle ruimte om weer heerlijk te bewegen 
en gymmen.  
In de foto’s hieronder een blik in de klassen zoals we afgelopen week hebben gewerkt; we zijn 
begonnen met instructie op niveau en het werken in een kleine kring. 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 3: 
We zitten alweer drie weken op school en leren steeds meer woorden. Vandaag hebben wij het 
woordje sok geleerd. Deze week gaan wij ook op de computer oefenen met de woorden die wij 
allemaal al hebben geleerd. Met rekenen hebben wij nu geleerd hoe je moet turven en kunnen wij 
de cijfers 1,2 en 3 al heel mooi schrijven. Woensdag gaan wij weer naar de bibliobus om een mooi 
boek uit te zoeken.  
 
 
Groep 4: 
In groep 4 werken we deze week aan een nieuwe regel van de week: We luisteren naar de uitleg. 
Bij rekenen gaat het over het optellen en aftrekken tot 20. Sommen als 16-9= komen aan bod. We 
ronden deze week kern 12 voor lezen af. Zo kunnen we volgende week starten met taal op maat 
voor groep 4. Het eerste thema heet: ‘waar woon jij?’ 
 
 



 
 
 
Groep 5: 
Deze week starten we met taal met het thema ‘Aan tafel’. Zo gaan we deze week rubriceren (in 
welke rij hoort dit woord?), gaan we beschrijvingen maken en opnieuw alfabetiseren. 
Spelling staat deze week nogmaals in het teken van de ‘open lettergreep’ (afspraak toren).  
Met rekenen oefenen we met de tafel van 6 en 7, met analoge en digitale tijd en gaan we ons 
oriënteren op het begrip oppervlakte. 
We zijn inmiddels ook gestart met 2 nieuwe vakken: aardrijkskunde en geschiedenis. 
Aardrijkskunde staat deze periode in het teken van wonen (jouw plek op aarde). Tijdens de 
geschiedenislessen draait het dit hoofdstuk om het begrip ‘tijd’. Denk hierbij aan klokken, maar ook 
aan de kalender en aan de seizoenen. 
Aanstaande woensdag komt de bibliobus. 
 
Groep 6: 
Bij het starten van de 3e week kunnen we zien, dat de kinderen steeds meer gewend zijn in de 
groep. Fijn dat er op een positieve wijze samengewerkt en samen gespeeld wordt. 
Tijdens de rekenlessen van deze week komen de grote keersommen, het automatiseren en de 
redactie sommen aan bod. Bij de verhaaltjessommen zoeken we samen de som uit het verhaal. Bij 
het verwerken van de keersommen merken we dat de tafels 1 t/m 10 qua tempo en beheersing 
een aandachtspunt zijn. We blijven hier volop aan oefenen, zodat het uitrekenen van sommen 
zoals 420=60 x .. gemakkelijker voor de kinderen zal worden. 
Bij Taal komen de dubbelwoorden, de smaakmakers in de keuken  en het handig opzoeken van 
woorden in het woordenboek aan de orde. 
Voor topografie hebben de kinderen een oefenblad met provincies en hoofdsteden mee naar huis 
gekregen. Ze hebben in de groep instructie gekregen over het leren van de toets. De toets is op 15 
september. Daarna gaan we verder met de topografie van Drenthe. 
Ter herinnering: er is gym op maandagmorgen en donderdagmorgen. Met de kinderen is er 
afgesproken om het volgende mee te nemen: shirt-broek-gymschoenen. Meisjes met lang haar 
graag  een elastiekje in het haar ( i.v.m.de veiligheid niet met los haar gymmen) 
 
In verband met het warme weer mogen de kinderen ’s middags drinken meenemen naar school. 
 
Groep 7: 
Denken jullie aan de foto voor op de kalender? Natuurlijk mogen de kinderen wanneer het erg 
warm is een flesje water mee naar school. Blijven jullie de tafels nog oefenen?!  
 
Groep 8: 
We zijn al weer begonnen met de derde week. Op dit moment zijn we binnen rekenen druk met de 
bewerkingen rondom de keersommen. Het is goed om deze thuis te blijven oefenen. Met het 
cijferend rekenen (28 x 34)is het belangrijk dat ze de juiste stappen nemen. Het is goed om met dit 
soort sommen mee te kijken. Ook worden er veel bewerkingen gemaakt met de keersommen. 
Met taal beginnen we met blok 2. De horeca staat hierbij centraal. Met geschiedenis gaan we 
verder met de koningen van ons land, te beginnen bij Willem 1. Met zelfstandig werken hebben de 
kinderen een lijst die ze afwerken en aftekenen. Ze kunnen ook zelf taken toevoegen.   
 
 
                AGENDA: 
 
 
 

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 
 



 


