
 

 
 

   
Weekbericht van 14 november 2016  
 
Schoolontbijt: 
Wat hebben we genoten van het schoolontbijt. Veel kinderen kwamen in pyama of badjas op 
school. Bij de mooi gedekte tafels hebben we ruimschoots de tijd genomen om samen te eten. 
Aan de hand van filmpjes en andere lessuggesties zijn we samen er weer bewust van geworden 
hoe belangrijk het is om goed en gezond te ontbijten. 
Hierbij willen we nogmaals de ouders bedanken voor de ondersteuning in de groepen. 
Namens de kinderen willen we natuurlijk de COOP hartelijk bedanken voor het leveren en 
bezorgen van de heerlijke producten. De kinderen hebben ervan gesmuld! 
 

  
 

  
 
 
 
 
 



 
Voorleeswedstrijd: 
Voor de kinderen die zich op hadden gegeven, om mee te doen aan de voorlees wedstrijd wordt 
het een spannende week. Iedere deelnemer krijgt deze week gedurende 5 minuten de tijd om voor 
te lezen uit een gekozen boek. Daarbij moeten ze zich zoveel mogelijk houden aan de spelregels 
en de voorleestips, die ze mee naar huis hebben gekregen. Tijdens deze 5 minuten is het de 
bedoeling dat ze duidelijk, spannend, mooi en goed voorlezen. Zo te horen waren er vorige week 
al veel kinderen thuis enthousiast aan het oefenen. Deze week wordt er uit iedere groep een 
groepswinnaar gekozen.  
De groepswinnaars lezen op woensdag 23 november in het Schienvat nog een keer hetzelfde stuk 
tekst voor. De juryleden hebben dan de moeilijke, maar vooral leuke taak om uit deze 
groepswinnaars een schoolwinnaar te kiezen.  
Als uw kind groepswinnaar wordt, bent u als ouder van harte welkom tijdens de voorleeswedstrijd 
op woensdag 23 november. 
We wensen de deelnemers dan ook veel succes en leesplezier. 
 
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? 
 
Sinterklaas bovenbouw: 
De kinderen van de groepen 6-7-8 ontvangen deze week een brief met het verlanglijstje .In de 
bovenbouwgroepen trekken we lootjes. Op maandag 21 november is het de bedoeling dat het 
lijstje weer meegenomen wordt naar school.  Iedere leerling ontvangt dan  € 6,00 om voor een 
andere leerling iets te kopen. Het is de bedoeling dat de bovenbouw kinderen een surprise en een 
gedicht bij het cadeau maken. Nadere info volgt. 
 

Vrijwillige ouderbijdrage: 

Op 7 november 2016 was de jaarlijkse vergadering van de oudervereniging. Hier is uitleg gegeven 
over de werkzaamheden van de oudervereniging en heeft u kunnen horen waar het geld van de 
vrijwillige ouderbijdrage in het schooljaar 2015-2016 aan uitgegeven is. De vrijwillige 
ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is wederom vastgesteld op € 50,- per kind. Ook 
heeft de oudervereniging besloten om de vrijwillige ouderbijdrage via automatische incasso te 
incasseren. Reden hiervoor is dat het  de oudervereniging meer overzicht geeft wanneer bedragen 
binnenkomen. Voor u is het voordeel dat u gespreid kunt betalen. De ouderbijdrage is vrijwillig. De 
incasso geeft u dan ook vrijwillig af. Het incassoformulier zal deze week uitgedeeld worden aan 
het oudste kind binnen het gezin. Indien u geen incasso wilt afgeven kunt u dit ook kenbaar maken 
op het formulier. U ontvangt dan net als voorgaande jaren een factuur. Het formulier kunt u, 
ingevuld, retour aan de leerkracht van uw kind geven. Mocht het lastig zijn de vrijwillige 
ouderbijdrage te voldoen, neem dan contact op met de directeur van onze school. Samen wordt 
dan gekeken welke afspraken er kunnen worden gemaakt.  

Graag zien we het formulier ingevuld retour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Groep 1-2: 
Wat een leuke week hebben we gehad! Wat was het smullen tijdens het schoolontbijt en wat leuk 
om met onze lampion door de school te lopen! Meester Erik heeft nog even mogen luisteren naar 
onze prachtige liedjes en langs de groepen van de onderbouw zijn we ook gelopen. Bij juf Lyanne 
en juf Anneke in de klas kregen de kinderen ook nog iets lekkers mee! 
Hieronder een paar foto’s van het schoolontbijt: 

 

 

 
Volgende week werken we rustig naar sinterklaas toe, we hebben in het begin van de week nog 
geen taken. We gaan eens kijken wat er allemaal nog meer in de kasten staat in de klas en 
werken met de materialen die de kinderen nog niet zelf pakken. 
      
Groep 3: 
Vorige week hebben we genoten van het schoolontbijt en hebben wij vrijdag met onze lampion 
door de school gelopen. En afgelopen weekend was het dan zover… De Sint is met al zijn pieten 
in ons land aangekomen. Wij hebben de vlag met ‘welkom Sint en Piet’ al in de klas hangen en 
onze leeshoek is omgetoverd tot een stempel- en inpakhoek. We hebben allemaal een werkboekje 
over Sinterklaas gekregen, waar wij de komende weken lekker in gaan werken. Maar we leren 
natuurlijk ook weer nieuwe woordjes en nieuwe sommen. Met lezen zijn wij gestart in kern 4 en 
hebben wij vandaag het woordje ‘huis’ geleerd (iedereen heeft één papier meegekregen met woordjes uit het 

veilig en vlot boekje).  

Met rekenen leren wij steeds meer over splitsen. Vandaag hebben wij geoefend om met een 
splitsflat en splitshuis te werken.  
 
 
 
 
    onze lampionnen       oefenen met klokkijken in tweetallen op  

    whiteboard.  
 
 
 



 
Groep 4: 
Vorige week hebben we heerlijk genoten van het schoolontbijt en van het lampion lopen door de 
klassen. 
Iedereen was vanochtend uitgelaten, want Sinterklaas is weer in het land! Natuurlijk gaan we daar 
deze week ook over werken, maar we beginnen ook aan de tafels. Eerst de tafel van 1 en 10 en 
dan de tafel van 5. De kinderen moeten de tafels oefenen en opzeggen bij de juf. Zo krijgen ze 
een tafeldiploma en een sticker voor op de tafeltrein. 
Ook houden we deze week de voorleeswedstrijd van onze klas. Elke dag is er een dagwinnaar. 
Deze kinderen lezen vrijdag nog een keer om groepswinnaar te worden. Dus neem je boek vrijdag 
nog een keer mee als je dagwinnaar bent geworden. 
 
 
 
 
 
Groep 5: 
Spelling: Deze week is er  opnieuw aandacht voor de lange en korte klank (afspraak toren en 
torren). De afspraken worden door elkaar heen aangeboden.  
 De taallessen staan de komende twee weken in het teken van mode. Elke thema start met een 
woordweb. In het woordweb van dit thema gaan we onderscheid maken tussen mode en wat 
iemand van nature bezit. Daarnaast gaan we o.a. reclame maken (dus flink overdrijven). 
Tijdens de rekenles gaan we getallen tot 1000 structureren (wat betekent de 3 in het getal 365?), 
rekenen met sommen tot 1000, gaan we getallen samenstellen en splitsen en worden grammen 
en kilogrammen geïntroduceerd. 
Deze week worden ook de voorrondes gehouden voor de voorleeswedstrijd. Wat fijn dat er zoveel 
kinderen mee doen. We wensen de deelnemers veel succes en plezier! 
Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer aangekomen in Nederland. Ook hier gaan we deze week 
over werken. Zo gaan bijvoorbeeld veel kinderen woorden rondom Sinterklaas alfabetiseren 
tijdens het zelfstandig werken.  
 

   
Meten met meters 

 



   
Modeshow ‘Zichtbaarheid in het verkeer’ 

 
 
 
 
Groep 6: 
De komende dagen worden de voorrondes voor de voorleeswedstrijd gehouden. We wensen alle 
10 deelnemers heel veel succes , maar vooral veel plezier, want daar gaat het om. 
We gaan samen jureren. Aan het eind van de week wordt de groepswinnaar bekend gemaakt. 
Deze week proberen we om het 1e verslag over de dolfijn en/of wesp af te ronden. Voor de meeste 
kinderen betekent dit dat er nog 1 of 2 teksten geschreven moet worden, zodat ze het daarna 
kunnen inbinden. Het 1e verslag wordt niet gepresenteerd. De kinderen die het 1e verslag 
afhebben, kunnen starten met het provincie verslag. Dit doen we aan de hand van Eggiedoll.com. 
Hier krijgen ze deze week informatie en uitleg over. Iedereen heeft inmiddels een provincie 
gekozen. 
Tijdens de rekenles gaan we richting het cijferend rekenen. Dit doen we eerst aan de hand van de 
lange manier. Dit bouwen we stapsgewijs op. Ook komen de geldsommen en grote keer en 
deelsommen aan bod. Er zijn kinderen die de tafels van 6-7-8-9 lastig vinden. Het is aan te raden 
om dit ook thuis regelmatig even met uw kind te oefenen, zodat de vaardigheid en het tempo gaan 
toenemen. Deze week maken we de volgende type deelsommen: 440:4=   545:5= Bij het 
uitrekenen zoeken we steeds naar een handige manier om tot het antwoord te komen. 
Bij de spellingslessen gaat het over woorden die je schrijft met een –c, maar uitspreekt als 
woorden met een –s (circus; oceaan) of met een –k (actie; cavia) Dit oefenen we vooral door de 
woorden hardop te zeggen. 
Deze week is de Aardrijkskunde toets over grondsoorten (klei-löss-veen-zand) De komende dagen 
kan deze toets in de groep geoefend worden. Ook worden begrippen zoals kwelder, polder en 
dijken herhaald. De topografie staat in het teken van Overijssel. 
De herfstmaterialen in de groep hebben plaats gemaakt voor een Sinterklaashoek. We maken van 
de gespaarde pringles bussen Zwarte Pieten. Bedankt voor het sparen van de bussen.  
Voor het zelfstandig werken is er een Sinterklaasboekje. 
Memo groep 6: 
17-11: Aardrijkskunde toets Grondsoorten (oefenblad is meegegeven) 
18-11: Oefenblad klokkijken inleveren 
25-11: Geschiedenistoets Romeinen (oefenstof wordt dinsdag meegegeven.) 
Gevraagd: 

- Plastic tassen 
- Knopen in allerlei vormen, kleuren en maten 

 
 
 
 
 



Groep 7: 
Vandaag hebben we de topotoets van Europa gemaakt. Deze toets is door alle kinderen 
voldoende tot zeer goed gemaakt.  
Morgen is de tweede toets van geschiedenis.  
Deze week kiezen we de beste voorlezer van groep 7! We wensen alle kandidaten heel veel 
succes! Ook ronden we deze week blok 2 van rekenen af. Volgende week staat in het teken van 
herhaling en de toets (dinsdag en woensdag).  
 
Groep 8: 
De komende dagen worden de voorrondes voor de voorleeswedstrijd gehouden. Deelnemers heel 
veel succes, We gaan samen jureren. Met geschiedenis gaan we deze week de toets bespreken. 
We maken samen een overzicht van de dingen die belangrijk zijn. 
Met rekenen werken we met procenten. Ook staat het werken met het metriek stelsel op het 
programma. Met taal gaan we een verhaal schrijven. 
 
 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


