
 

 
 

   
Weekbericht van       3 oktober 2016 
 
Algemeen: 
 
Informatie avond nieuwe stijl: 
Op woensdagavond 5 oktober wordt de informatie avond voor de groepen 1 t/m 8 gehouden. 
U bent van 18.00 uur tot 19.30 uur van harte welkom om in de groep(en) van uw kind(eren) 
een kijkje te nemen. Het is de bedoeling dat de kinderen u gaan rondleiden in de groep. 
Zij gaan vertellen waarover en waarmee wij werken.  
Ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom! Tot dan!   
 
Dierendag: 
Dinsdag is het dierendag. Ook op school wordt hier aandacht aan besteed. Kinderen die het leuk 
vinden, mogen op deze dag hun lievelingsdierenknuffel mee naar school nemen. In verband met 
allergieën hebben we ervoor gekozen om echte dieren thuis in hun eigen omgeving te laten. 
Na schooltijd kunnen de kinderen thuis de echte dieren volop verwennen. 
 
Kinderboekenweek: 
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met als thema: Voor altijd jong. 
In het kader hiervan hebben we opa’s en oma’s uitgenodigd om te komen voorlezen in de groep. 
De kinderboekenweek wordt met alle groepen woensdagmorgen gezamenlijk op het plein 
geopend. In alle groepen wordt er gedurende deze 10 dagen gewerkt rondom het thema. 
Ter afsluiting van deze leuke boekenweek vindt er op donderdag 13 oktober van 14.30 uur tot 
15.15 uur een kleedjesmarkt voor de groepen 1 t/m 8 plaats. Uw kind mag dan boekjes 
meenemen om te verkopen. Ook graag een kleedje meenemen om de boekjes op uit te stallen. 
We hanteren hiervoor een prijs van € 0,50 per boek.(ongeacht het formaat van het boek) Het geld 
mag uw kind houden of besteden aan andere te kopen boekjes. 
Het is niet verplicht om boeken te verkopen, maar boeken kopen mag altijd. Ouders zijn van harte 
welkom om hun kind vanaf 14.30 uur te begeleiden. 
Indien het weer het toelaat, vindt de kleedjesmarkt op het lage plein plaats. We hopen op een 
gezellige middag. 
 
Lopen door de zaal: 
Sinds afgelopen week mogen de leerlingen voor en na schooltijd weer via de zaal naar hun lokaal 
en naar de uitgang om de fiets te halen. 
We hopen dat iedereen hierdoor weer op tijd op de juiste plek is. 
 
Doekoe actie bij de coop: 
Van maandag 3 oktober t/m zondag 13 november kun je bij Coop meesparen voor gratis sport- 
en spelmaterialen voor onze school. Zo wordt buitenspelen nog leuker en stimuleren we kinderen 
om meer te sporten en bewegen. Dus spaar dan met ons mee! 
 
 



 
 
 
 
Verkeer: 
In de week van 24 oktober wordt er in alle groepen aandacht besteed aan het thema: 
zichtbaarheid.  We gaan onder andere in op de veiligheidsaspecten van de fiets; het zichtbaar 
zijn van uw kind in het verkeer. 
Voor donderdagochtend 27 oktober zijn we op zoek naar hulpouders voor het controleren van de 
fietsverlichting van de kinderen. Indien u hieraan deel wilt nemen, kunt u zich aanmelden bij de 
leerkracht. 
Nadere informatie over het thema volgt. 
 
 
Halloween Party 
Op zaterdag 29 oktober is voor alle basisschoolkinderen een halloweenparty georganiseerd. 
Het feest begint om 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur in de achterzaal van De Koperbar. 
 
 
 
Groep 1-2 : 
Afgelopen week hebben we gewerkt aan het thema vormen en kleuren, de taken waren het verven 
van een cirkel, balletjes maken van klei, elmer knippen en van klein naar groot plakken en 
puzzelen. Hieronder wat foto’s uit de groepen.   
 
                
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende week beginnen we aan het thema kinderboekenweek, we praten over boeken en 
luisteren naar verhalen. Het thema van de kinderboekenweek is voor altijd jong. 
 



 
 
 
Deze week doen we speelgoeddag op een andere manier, dinsdag is het namelijk dierendag en 
daarom mogen de kinderen op dinsdag een knuffeldier mee naar school.  
Op woensdag start de opening van de kinderboekenweek op het plein, de kinderen worden ’s 
morgens wel gewoon in de klas gebracht. Na de pauze komen er opa’s en oma’s vertellen of 
voorlezen in de klassen. Op woensdag avond is de ouderavond, de kinderen mogen mee om zelf 
te laten zien wat er allemaal te doen is in de klas. 
Op donderdag gaan we naar een voorstelling rond het thema van de kinderboekenweek. Deze 
voorstelling wordt gegeven in de Anbrenge en is van half 11 tot half 12. Wij gaan lopend met de 
kinderen hier naar toe. 
       
Groep 3: 
Afgelopen vrijdag heeft Lemeh van onze school/groep 
afscheid genomen, ze is nu verhuisd naar Purmerend.  
Ze heeft ons een heerlijke traktatie gegeven en wij hebben 
haar een map gegeven met een aandenken van ons.  
Morgen leren wij met lezen het woordje ‘neus’ en met 
rekenen hebben 10 fiches gekregen om te leren splitsen  
(dit gaat al erg goed). Woensdag starten wij met de 
Kinderboekenweek, het liedje ‘voor altijd jong’ hebben wij al 
goed geoefend.  
 
 
 
Groep 4: 
Er zijn al 5 vlinders uit hun pop gekropen! We hebben ze buiten vrij gelaten, nadat ze allemaal een 
leuke naam hebben gekregen. Vorige week hadden we al beschuit met muisjes gegeten. 
 

 
 
Deze week beginnen we met een nieuw hoofdstuk van taal: Wat eten we vandaag? Rekenen 
wordt deze week afgesloten met veel herhaling en de toets. 
Woensdag begint de kinderboekenweek:’voor altijd jong”. Er komen opa’s en oma’s voorlezen in 
de klassen.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Groep 5: 
Dinsdag is het dierendag. Er mag een dierenknuffel meegenomen worden. 
Woensdag is de start van de kinderboekenweek. Het thema is dit jaar: ‘Voor altijd jong.’ Tijdens 
verschillende lessen zullen we hier deze en volgende week aandacht aan besteden. Er mogen  
spulletjes meegenomen worden die passen bij dit thema. 
Woensdagavond is de informatieavond. De kinderen vertellen zelf waar we dit jaar over werken. 
Komt u ook? U bent van harte welkom. 
Donderdag 6 oktober maken we de toets van geschiedenis. Vorige week hebben de kinderen een 
samenvatting (leesblad) van geschiedenis meegekregen. 
Rekenen: Deze week herhalen we o.a. de tafels van 6 t/m 9, het oefenen met handig rekenen en 
klokkijken (analoog en digitaal). Op donderdag en vrijdag maken we de rekentoets. 
Tijdens de lessen spelling leren we een nieuwe afspraak, nl. de afspraak van ‘Zebra’ (Hoor je aan 
het eind van het woord aa, oo, uu dan schrijf je a,o, u. Hoor je een ee, dan schrijf je er twee). 
 
 
Groep 6: 
Vandaag is er een nieuwe leerling in groep 6 gekomen.. Welkom Kiki. 
We wensen je een hele fijne tijd op De Brummelbos. 
Deze week staat o.a. in het teken van dierendag en de kinderboekenweek. Dinsdag kunnen de 
kinderen hun lievelingsknuffel meenemen naar school.  
In de groep richten we een hoekje rondom het thema; Lekker lang jong van de kinderboekenweek 
in. Ook hopen we dat er oma’s en opa’s in groep 6 komen voorlezen. Dat zou toch geweldig zijn. 
Bij het rekenen hebben we te maken met de 1e methode toets, de herhalings- en verrijkingslessen. 
Naar aanleiding van de rekentoets bekijken we de beheersing van de aangeboden sommen van 
blok 1. 
De taallessen gaan verder over familie relaties. Sommige kinderen hebben inmiddels de 
stamboom al meegenomen naar school. Graag iedereen uiterlijk woensdag inleveren. Wij hebben 
verschillende keren met het woordenboek gewerkt. Hoe zoek je een woord handig op? Wat doe je 
als de eerste letter hetzelfde is? Hoe kun je zien wat het meervoud van een woord is? Aan de 
hand van opdrachten lukt dit steeds beter. 
Na de geschiedenistoets (a.s. donderdag) maken we een start met het hoofdstuk: De Romeinen. 
Begrippen zoals: castellum, fort, Romeinse soldaat; grenslijnen, handelaren, veroverd gebied 
komen aan bod. 
Bij Trefwoord starten we met het thema: Stoelendans. In dit thema gaat het om plaatsmaken, 
elkaar wel of geen ruimte geven. Deze week gaat het over lievelingsplekken, de plek in het gezin. 
 
Gevraagd: pringlelbussen voor de handenarbeidles 
 
Toets data  voor groep 6: 
04-10-2016: topo toets Drenthe ( oefenstof is meegegeven) 
06-10-2016: Geschiedenistoets Prehistorie (samenvatting is meegegeven) 
13-10-2016: Aardrijkskunde toets; Hst 1 Verhuizen. ( samenvatting wordt 06-10 meegegeven) 
 
 
Groep 7: 
Juf Mirjam is helaas niet op school, dus even n weekje geen nieuws…. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Groep 8: 
Deze week staat o.a. in het teken van de kinderboekenweek. 
Bij het rekenen hebben we te maken met de 1e methode toets, de herhalings- en verrijkingslessen. 
Naar aanleiding van de rekentoets bekijken we de beheersing van de aangeboden sommen van 
blok 1. 
Morgen krijgen de kinderen hun kampboekje mee naar huis. Hierin staat het programma. Ook 
kunnen ze hierin vinden wat ze wel en niet mogen meenemen. 
Denkt U ook nog even aan de info die mee terug moet naar school. Zonder deze informatie 
kunnen we op kamp een aantal dingen niet doen. Wilt u er ook voor zorgen dat de kinderen een 
thema bedacht hebben voor hun doosje. Ze moeten hiervoor zelf spullen verzamelen. 
Dinsdag 25 oktober is de natuurtoets. 
Donderdag 27 oktober is de toets geschiedenis. 
De spullen voor deze toetsen krijgen ze deze week mee. 
Op dit moment zijn we bezig met de laatste voorbereidingen voor kamp. 
We zijn nog op zoek naar iemand die de spullen op maandag naar de locatie kan brengen. 
Het liefst hebben we iemand met een grote wagen of een afgesloten kar. Zoals het nu lijkt 
hebben we al wel iemand voor de terugreis.  
 
 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


