
 

 
 

   
Weekbericht van     
 
Algemeen: 
 
150 jarig bestaan van de R.K. geloofsgemeenschap: 
Ter gelegenheid hiervan is er een tentoonstelling opgesteld door de „Historische Kring Erica‟ over 
150 jaar kerkelijk leven in ons dorp. 
Voor de groepen 5-6-7 en 8 is er een rondleiding in de kerk gepland op dinsdag 20 september. 
Tijdens de rondleiding voor de kinderen zijn de leden van de Historische kring aanwezig om tekst 
en uitleg te geven. 
De volgende groepen zijn op de volgende tijden ingedeeld: 
Groep 5-6: 11.00 uur 
Groep 7   : 13.00 uur 
Groep 8   : 14.00 uur 
 
Vossenjacht: 
zaterdag hadden we een vossenjacht omdat de kerk 150 jaar bestond! 
Het was een erg geslaagde middag. De kinderen hebben alle vossen gevonden en ook het juiste 
woord: Goede Herder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nadat alle vossen gevonden waren mochten de kinderen spelletjes doen en broodjes bakken, ook 
dat ging erg leuk. 
 

  
Namens het team bedanken we alle ouders die hebben meegeholpen als vos of als begeleiding! 
 
 
Herhaalde oproep verkeersbrigadiers: 
We zijn dringend op zoek naar ouders die op maandagochtend 8.10 uur, 12.00 uur en 
maandagmiddag om 13.00 uur willen fungeren als verkeersbrigadier. 
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. 
We hopen dat dit gaat lukken, onder het motto: Samen staan we sterk! 
 
Adressen lijst en foto’s: 
In verband met de wet op de privacy willen wij u attenderen op het volgende: 
De afgelopen jaren ontvingen de kinderen van de eigen groep een lijst met adressen en 
telefoonnummers van hun klasgenootjes. Dit is gemakkelijk om speelafspraken te maken. 
We zijn van plan om deze lijsten binnenkort weer mee te geven. Indien u hier bezwaar tegen heeft, 
wilt u dit dan uiterlijk vrijdag a.s. melden bij de leerkracht van uw kind? 
Dit geldt ook voor het plaatsen van foto‟s in het weekbericht (website). Indien u dit liever niet heeft 
graag z.s.m. doorgeven. 
Hartelijk dank.   
 
Informatieavond groep 1 t/m 8: 
Op woensdagavond 5 oktober a.s. zullen alle groepen hun informatieavond houden.  
Van 18.00 uur tot 19.30 uur kunt u een kijkje nemen in de klas van uw kind(eren). 
Nadere info volgt. Noteert u alvast deze datum? 
 
Nieuws vanuit MR: 
Afgelopen dinsdag heeft de eerste MR vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. 
Speerpunten voor het komende schooljaar zijn: 
-Afronding tweede fase schoolplein 
-Middels een betere indeling van ruimtes willen we de school weer die uitstraling geven die het 
verdiend 
-Vergroting van ouderbetrokkenheid door betere communicatie waarbij openheid en transparantie 
belangrijke peilers zijn voor de MR 
 
 



 
 
Groep 1-2 A en 1-2 B: 
Afgelopen week hebben we het thema vissen afgerond, gelukkig was het prachtig weer en konden 
we nog heerlijk buiten spelen. Zie foto‟s. 
 

 

 
 
De komende 3 weken werken we over het thema vormen en kleuren. We maken Elmer de olifant, 
leren versjes over de kleuren, zingen liedjes en zoeken veel vormen en kleuren in de klas. Die 
vormen en kleuren gaan we sorteren. De kinderen van groep 1 maken een taakje uit de rode 
vormen en kleuren kast, de kinderen van groep 2 kiezen iets uit de blauwe vormen en kleurenkast. 
 
Waterpret (groep 3, 4 en 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Zon op mijn neus. 
Zon op mijn tenen. 
Zon op mijn haren. 
Zon op mijn benen. 
Zon op mijn arm. 

Lekker warm. 
 



 
 
 
 
 
 
Groep 3: 
Afgelopen week hebben wij het woordje „aan‟ en „pen‟ geleerd. Deze week leren wij het woordje 
„en‟ en dan sluiten wij kern 1 van lezen af. Afgelopen week hebben ze ook woordjes mee naar huis 
gekregen met een spelidee, om het spelenderwijs te oefenen.  
Met rekenen oefen wij het turven van aantallen en het maken van groepjes.  
Afgelopen week mochten wij ook weer een nieuw boek bij de biebbus uitzoeken. Wij gaan altijd in 
de oneven weken op woensdag naar de biebbus. Denken jullie er dan aan dat uw zoon/dochter 
zijn/haar biebpasje mee naar school neemt. De volgende keer mogen ze in plaats van één boek, 
twee boeken uitzoeken. Ze mogen dan ook één boek mee naar huis nemen. Wij zijn afgelopen 
week ook gestart met het voorlezen van boeken. Want de woorden die wij nu leren, kunnen wij 
ook lezen in de leesboekjes.   
Deze week gymmen wij alleen op dinsdagmiddag, donderdagochtend vervalt de gymles.  
 
 
 
 
Groep 4: 
Deze week is het de week tegen pesten. Vandaag hebben we er al over gesproken en een paar 
afspraken gemaakt. Giel heeft leuke armbandjes voor iedereen meegenomen als teken dat we 
allemaal tegen het pesten zijn. 
 
Deze week komt van de vlinderstichting  
een pakketje met rupsen,  
eitjes en coconnetjes.  
We gaan twee weken werken over vlinders.  
 
We zijn nu begonnen met het taalboek van groep 4: taal op maat. Het eerste hoofdstuk gaat over 
“waar woon jij?”  
 
 
 
 
Groep 5: 
Vanaf vandaag hebben wij een nieuw klasgenootje: Zarinna. Veel plezier op de Brummelbos, 
Zarinna! Morgen krijgen wij ook een nieuwe juf in de klas. Zij komt elke dinsdag en woensdag bij 
ons stage lopen. Haar naam is Nathalie Scheve, in de volgende nieuwsbrief vertelt ze meer over 
zichzelf.  
Dinsdag krijgen wij om 11 uur een rondleiding in de kerk ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan 
van de R.K. geloofsgemeenschap. Rond 12 uur zijn we weer terug op school. 
Tijdens de taalles gaan we deze week nogmaals werken rondom het thema: „Aan tafel‟. We gaan 
boodschappenlijstjes maken, ingrediënten rubriceren, alfabetiseren en een recept schrijven. 
Vrijdag sluiten we blok 1 en 2 af met een toets. 
Spelling staat deze week in het teken van het herhalen van de afspraak van gevangen (woorden 
die beginnen met be-, ge-, me-, te- en ver) en de  afspraak van toren (open lettergreep). Vrijdag 
maken we het dictee van blok 1. 
Met rekenen gaan we handig tellen, symmetrie herkennen, optellen en aftrekken onder 100 en de 
tafels herhalen. 
 
 
 
 



 
 
Groep 6: 
Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de R.K. geloofsgemeenschap bezoeken we a.s. 
dinsdag de tentoonstelling om 11.00 uur in de kerk. Tegen 12.00 uur zijn we weer terug op school. 
In het kader van de zelfstandigheidsbevordering werken we deze week verder aan de volgende 
groepsregel: 

- We proberen de dingen die we zelfstandig kunnen doen, zonder hulp uit te voeren. 
Het is te merken dat de kinderen dit al heel goed kunnen, maar dit niet altijd gewend zijn. 
Ook thuis is het leuk om hier aan te werken, door bijvoorbeeld een gymtas zelfstandig klaar te 
laten maken, fruit en drinken zelfstandig te regelen. 
Tijdens de lessen van Nieuwsbegrip wordt er vaak vanuit een actueel thema een leestekst en 
bijbehorende opdrachten aangeboden. Wat leuk dat er al steeds meer kinderen naar het 
Jeugdjournaal kijken. Zij kunnen soms al voorspellen waar de inhoud van de leestekst na het zien 
van de titel over zal gaan. Voor de kinderen die nog niet dagelijks naar het Jeugdjournaal kijken, 
adviseren we om dit te gaan doen. Het heeft voor het Nieuwsbegrip, maar ook voor de kijk op de 
wereld een meerwaarde. 
In de groep blijven we de tafels tot en met 10 dagelijks oefenen. Het tempo en de beheersing 
nemen toe. De kinderen vinden de deelsommen nog heel lastig. Deze week krijgen ze een 
oefenblad met deelsommen mee om thuis te maken. Graag op 26 september inleveren. 
De topografie van Nederland is afgesloten met een mooi resultaat. We zijn inmiddels gestart met 
de provincie Drenthe.  
Het thema bij Trefwoord is bewegen. Dit thema wordt vanuit verschillende invalshoeken 
aangeboden. Natuurlijk doen we tijdens de lessen ook verschillende beweegmomenten oftewel 
energyzers. 
Dinsdagmiddag staat in het teken van Prinsjesdag. 
 
Groep 7: 
I.v.m. het 150 jarig bestaan van onze parochiekerk bezoeken we dinsdag de tentoonstelling. De 
kinderen van groep 7 worden om 13.00 uur voor de kerk verwacht. Dinsdagmiddag besteden we 
ook aandacht aan Prinsjesdag. 
Deze week sluiten we het eerste blok van taal en spelling af met een toets. Volgende week 
dinsdag 27 sept. maken we de toets van geschiedenis. 
 
  
Groep 8: 
Ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de R.K. geloofsgemeenschap bezoeken we a.s. 
dinsdag de tentoonstelling om 14.00 uur in de kerk.  
 
Vandaag krijgen de kinderen een brief mee betreffende het kamp. We zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen. Het zou fijn zijn als de brief en de bijdrage zo snel mogelijk weer op school is. 
Deze week hebben we een toets van de tafels en het cijferend rekenen. 
 
 
 
                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 
 

 
 
 



 
 


