
 

 
 

   
Weekbericht van 8 november 2016: 
 
 
 
VOORLEESWEDSTRIJD groep 4 t/m 8: 
Inmiddels hebben al veel kinderen zich enthousiast opgegeven om deel te nemen aan de 
voorleeswedstrijd; super! 
Deze kinderen hebben een stencil met lees tips mee naar huis gekregen, zodat ze weten waar ze  
tijdens het voorlezen op kunnen letten. 
In de week van 14 tot en met 18 november worden de voorrondes in de groepen gehouden. Iedere 
groep maakt zelf een planning op welke dag(en) het beste voorgelezen kan worden.  
Aan het eind van deze week worden de groepswinnaars gekozen. 
Op 23 november vindt ’s morgens de voorleeswedstrijd voor de groepswinnaars in het Schienvat 
plaats. Voor het zover is, wensen we alle deelnemers van de voorleeswedstrijd alvast: 
SUCCES met de voorbereiding. 
 
 
SINTERKLAASFEEST: 
Op maandag 5 december vieren we op school het Sinterklaasfeest. We hanteren deze dag een 
continu rooster. De schooltijden voor deze dag zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur. 
Nader informatie volgt. Noteert u alvast de schooltijden? 
 
 
Groep 1-2 
Afgelopen week hebben we gewerkt aan het thema herfst, de bladeren die van de bomen vallen 
en die verkleuren. Op donderdag middag zijn we naar het bos geweest, de kinderen vonden het 
geweldig! 

 



 
 
Maandag en dinsdag werken we over de dieren in de herfst; de egel en de eekhoorn. Woensdag 
beginnen we de dag met het schoolontbijt en lopen we sint maarten in de onderbouw. Natuurlijk 
besteden wij ook nog aandacht aan sint maarten, we luisteren naar het verhaal en zingen sint 
maarten liedjes. 
Let op ! 
Op dinsdag graag een bord, beker en bestek voorzien van naam mee naar school (liefst in een 
tas). Op woensdag gaat ook de lampion mee naar huis. 
Op donderdag graag een plastic tas mee voor alle gemaakte werkjes.  
Op donderdag is Juf Anneke afwezig, juf Siska is dan in groep 1-2 B 

 
Groep 3: 
Weer of geen weer.. afgelopen week hebben wij een heerlijk ijsje gegeten, omdat wij het woordje 
‘ijs’ hebben geleerd. Vandaag hebben wij het laatste woordje van kern 3 geleerd, namelijk ‘zeep’.  
Deze week sluiten wij met elkaar kern 3 af.  
Met rekenen hebben wij weer de getallen 1 tot 20 geoefend op de getallenlijn. Om dit zelf ook te 
beleven/ervaren, zijn wij met elkaar naar buiten gegaan. Deze week leren we met rekenen 
klokkijken (hele uren) en blijven we de getallen 1-20 oefenen/herhalen.  
Deze week maken wij onze lampion af en zingen we Sint Maarten liedjes.  
Alvast veel plezier vrijdag! 
Woensdag komt de biebbus weer, denken jullie aan het biebpasje en de biebboeken.  
P.S. willen jullie ook lege doosjes (thee, rijst, hagelslag etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 5: 
Deze week maken we onze lampion af, zingen we Sint Maarten Liedjes, horen we het verhaal van 
Sint Maarten (Martinus van Tours).  Woensdag gaan we samen ontbijten in de klas. Gezellig!! 
Donderdag 10 november maken we de toets van geschiedenis (je  eigen tijd). 
Tijdens de taalles gaan we verder werken over de school van vroeger. Zo gaan we een 
stripverhaal afmaken, een verhaal op volgorde “leggen”. De nadruk zal deze week liggen op het 
schrijven van een verhaal (stellen).  
Spelling: Ook deze week komen de afspraken van de korte klank (torren) en lange klank (toren) 
aan bod.  
Rekenen: We gaan rekenen met een positieschema, rekenen met meters en kilometers en 
bedragen samenvoegen en splitsen. 
 



Groep 6: 
Tijdens de rekenlessen gaan we werken met het lezen van grafieken, het invullen van tabellen en 
het verwerken van redactiesommen. Daarnaast speelt het automatiseren van erbij en eraf 
sommen een grote rol. Het herkennen, lezen en opschrijven van analoge en digitale tijden blijkt 
lastig te zijn. De kinderen krijgen een oefenblad mee naar huis. 
Bij Taal leren de kinderen de toen-proef om vast te stellen of een zin in de tt of vt staat. Ook leren 
we dat de persoonsvorm verandert als je de zin van de tijd verandert. Bij spelling verdelen we 
woorden in lettergrepen en gaan we woorden in het meervoud zetten. 
De Geschiedenisles staat in het teken van het Romeinse leger. Voor veel kinderen is heel leuk om 
de filmpjes te bekijken hoe het leven er vroeger uit zag. Om het geheel te verduidelijken spelen we 
ook toneelstukjes in de groep en hebben een thematafel over dit onderwerp ingericht. Deze week 
bekijken we een castellum, de Romeinse taal en zien de voorwerpen van de Romeinen  
De Natuurkundeles gaat over de Herfst (gallen en spinnen) 
Inmiddels heeft iedereen zijn/haar lampion klaar en kan het Sint Maarten lopen beginnen. Alvast 
veel plezier vrijdag. 
 
Memo groep 6: 
07-11: oefenstencil rekenen mee naar huis (inleveren op 18-11) 
08-11: bord, beker en bestek meenemen i.v.m het schoolontbijt( graag voorzien van naam) 
10-11: topo toets Friesland 
17- 11: toets Aardrijkskunde Hst 2 Grondsoorten) Oefenstof wordt deze week meegegeven. 
24-11: toets geschiedenis Hst 2: Romeinse leger. Oefenstof wordt volgende week meegegeven. 
 
Gevraagd groep 6: 
Plastic tassen en pringles bussen. 
 
Groep 8: 
Tijdens de rekenlessen werken we met grote getallen en breuken. Donderdag hebben de kinderen 
een tafeltoets. Deze week hebben de kinderen ook de taaltoets en de bloktoets spelling. 
Vanmiddag brengen we een bezoek aan het Terra in Emmen. 
Met geschiedenis werken we over de tijd dat kinderen nog hard moesten werken in de fabriek. 
Afgelopen woensdag zijn we gestart met het project rond de 3D printer. We hebben veel gezien en 
gehoord en we hebben zin om er mee te beginnen. Op 11 november hebben de kinderen een 
bloktoets van aardrijkskunde.  
08-11: bord, beker en bestek meenemen i.v.m het schoolontbijt( graag voorzien van naam). 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


