
 

 
 

   
Weekbericht van        

 
STUDIEDAG 27 JANUARI 

 

Op vrijdag 27 januari is een studiedag gepland voor het team. We brengen een bezoek aan het 
NOT te Utrecht, de grootste vakbeurs voor het onderwijs in de Benelux voor kinderopvang, primair 

onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.  
Deze dag zijn alle kinderen vrij!  

Houdt u er alvast rekening mee?  
 
 

 

10 – MINUTENGESPREKKEN 

 

De 10-minutengesprekken staan gepland op donderdag 15 dec. en maandag 19 dec. Tijdens de 
10-minutengesprekken heeft u de mogelijkheid om met de leerkracht over de ontwikkeling van uw 

kind(eren) te spreken. Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging.  
 

 

 

UITNODIGING 

 

Op kerstavond, zaterdag 24 december, is er in onze kerk om 19.00 uur een gezinsviering.  

Deze viering is m.m.v. .het kinderkoor “kinderen van het licht”. 
Kinderen die graag eens zouden meezingen worden van harte uitgenodigd om mee te oefenen 
met de liedjes voor de kerst. Deze oefenavonden zijn maandag  21 en 28 nov.,  5, 12 en 19 dec. 

van half 7 tot kwart over 7. 
We maken er een sfeervolle gezinsviering van voor jonge gezinnen, dóór en mét zoveel mogelijk 

kinderen. 
Ook wordt er in deze voorbereidingsweken met `t koor, “kinderen v/h licht” nog gezellig geknutseld 
door iets te maken m.b.t. de kerst, feest van het licht! 

Lijkt dit jou wel leuk, dan kun je je opgeven bij Renate Hummel, maar ook als je nog vragen hebt, 
zij weet er alles van! Het telefoonnummer van Renate is : 0591-303214 en haar email 

renatehummel70@gmail.com 
 
Werkgroep “kinderen v/h licht” en werkgroep  “RK kerk“. 
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FINALE VOORLEESWEDSTRIJD: 

 

Met heel veel leesplezier hebben een aantal kinderen deelgenomen aan de voorronden van de 
voorleeswedstrijd. Het was dan ook spannend wie de groepswinnaars zouden gaan worden. 
De groepswinnaars zijn: 

Groep 4: Anna Berends 
Groep 5: Marin Prins 

Groep 6: Kiki van den Bergh 
Groep 7: Thomas Prins 
Groep 8: Dariush Kinkelaar. 
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 is geworden, bent u als ouder van harte welkom tijdens de 
voorleeswedstrijd op woensdag 23 november ( van 10.00 uur tot 12.00 uur ). 

Ook is er een aanmoedigingsprijs voor een leerling van de groepen 4, 5 of 6. 
We wensen de groepswinnaars deze week heel veel succes, maar vooral leesplezier. 

 
 
 

 
SINTERKLAAS: 

 

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? 
 
 

Vorige week hebben we met de kinderen een bezoek gebracht aan het Pietenhuis. De Pieten 
mogen hier uitrusten, slapen, eten en kunnen cadeautjes inpakken. Er wordt hard gewerkt door de 

Pieten om alles op tijd klaar te krijgen, want we merken dat ze regelmatig in het Pietenhuis 
verblijven.  

Indien u het leuk vindt om met uw kind een kijkje te nemen in het Pietenhuis, dan kan dat  iedere 
ochtend voor schooltijd. De kinderen weten welke regels er in het huis gelden. (De kinderen 
mogen er niet zonder begeleiding naar toe) 

Wat fijn dat de kinderen al zoveel tekeningen voor het Pietenhuis maken; super! 
 

In de groepen 6-7-8 zijn vandaag lootjes getrokken. Dat betekent dat ieder kind € 6,00 in een 
gesloten envelop en een lijstje van een leerling mee naar huis krijgt. Het blad met de tips 
betreffende het maken en inleveren kan iedereen thuis houden. 

  

   
 



 

Groep 1-2: 

Afgelopen week hebben we vast een begin gemaakt met het thema sinterklaas, we zijn begonnen 

aan onze sinterklazen en zwarte pieten. Ook hebben we het pietenhuis al enkele keren bezocht! 
Wat spannend toch elke keer, zou er nu een piet zijn? En wat hebben de pieten er gedaan? Koffie 
gedronken, een ontbijtje gegeten, geslapen, cadeaus ingepakt?  

Hieronder enkele foto‟s van vorige week. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Komende week staat er veel in het thema 
sinterklaas! In bijna alle hoeken is wel iets te 
vinden dat met sinterklaas te maken heeft, met 

gym gaan we flink klimmen en klauteren om 
alvast te oefenen voor een pietendiploma.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
Groep 3: 

De eerste woorden van kern 4 hebben wij alweer geleerd (huis + weg). Vandaag hebben wij het 
woord „bos‟ geleerd. Om extra te oefenen met lezen hebben wij afgelopen vrijdag leesspelletjes 
gespeeld (Zoem de bij, leesspelletjes van kern 4, letters maken met kinetisch zand en woorden stempelen).   

Met rekenen hebben wij afgelopen week het splitsen geleerd en geoefend. De fiches die wij in ons 
laatje hebben liggen, kunnen wij hier goed voor gebruiken.  

Maar naast het lezen en rekenen zijn wij ook al druk met het thema Sinterklaas bezig. Wij maken 
mooie tekeningen voor het Brummelhuis en wij hebben allemaal een letter gemaakt van klei, die 
wij vandaag hebben geverfd.  

En vanaf vandaag is elke maandag meester Daan bij ons in de groep. In de volgende nieuwsbrief 
stelt hij zich voor.  

 
 
           letters maken van k lei.     oefenen op „Zoem de bij‟. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
     de letter van k lei is      vandaag hadden wij een  

 vandaag geverfd.     rekenles over meten met je  
eigen lichaam.  

“hoeveel lang is de  
tafeltennistafel?”  
… voetstappen.  

 
 

 
 
 

 
 

Groep 4: 

Vorige week was de finale van de voorleeswedstrijd van onze klas. Er deden maar liefst 17 
kinderen mee!! Heel goed dat er zoveel kinderen durfden! En het ging ook erg goed. Het was best 
moeilijk een winnaar te kiezen. Anna Berends  is uiteindelijk onze kampioen geworden. Ze las 

voor uit het boek: Babysoep. Ze mag woensdag in het schienvat voorlezen voor groep 4, succes 

Anna!! 
Deze week beginnen we met een nieuw thema van taal: Naar School. Het gaat vooral om het 
maken van goede zinnen, vooral wat langere zinnen. 

Blok 2 van rekenen is bijna klaar, daarom gaan we deze week de toets maken. 
Bij spelling worden de afspraken van de laatste weken herhaald: worst; struik; schaap. 

 



 

Groep 5: 

Tijdens de lessen spelling gaan we deze week eerst de afspraken toren en torren (lange klank en 

korte klank) flink oefenen daarna volgt het dictee van blok 3. 
Met taal werken we verder over mode. We gaan verder met het maken en aanvullen van 
stripverhalen. Aan het eind van de week maken we de taaltoets. 

Ook met rekenen staat er een toets op het programma.  
Afgelopen week waren de voorrondes voor de voorleeswedstrijd. Alle deelnemers hebben goed 

hun best gedaan, we hebben genoten! Het was moeilijk om uit al deze fantastische deelnemers 
een winnaar te kiezen. Uiteindelijk is dit gelukt. De winnaar die namens groep 5 mee gaat doen 
aan de voorleeswedstrijd is: Marin Prins. Van harte gefeliciteerd Marin en veel succes en plezier 

in „t Schienvat woensdag! 
Aankomende dinsdag hebben we de aardrijkskunde toets.  
Op vrijdag 2 december hebben we een feestje in groep 5. Juf Manon is dan jarig en viert dit met 

de kinderen. Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd. De kinderen hoeven deze dag zelf dus 
geen fruit en drinken mee te nemen. Wie wil mag deze dag ook verkleed naar school komen. We 

hopen op een leuke en gezellige dag! 
 

  
Wegen met producten en gewichten. 

 
 

Groep 6: 

Wat hebben we genoten van alle prachtige voorleesverhalen van de deelnemers aan de 

voorleeswedstrijd. Wat zijn we trots dat er zoveel kinderen hebben meegedaan. Uiteindelijk kan er 
maar 1 winnaar zijn. Dat is geworden: Kiki van den Bergh. 

Van harte gefeliciteerd en veel succes a.s. woensdag. 

Deze week hebben we tijdens het rekenen te maken met de herhalingsoefenstof en de 2e 
methode toets. Er wordt momenteel intensief geoefend om de lastige sommen onder de knie te 

krijgen. Compliment hoor groep 6! 
Bij taal leren we het onderscheid te maken tussen open en gesloten vragen; stellen open vragen 
op voor een interview; maken zinnen met woorden met meer betekenissen en zoeken de 

persoonsvorm in een zin. Ook herhalen we de woordenschat. Vrijdag wordt de 3e taaltoets 
afgenomen. Bij de spellingslessen gaat het om: de klemtoon, meervoud van woorden, de stam van 

een werkwoord zoeken. 
Vrijdag hebben we de geschiedenistoets van de Romeinen. Na deze toets gaan we verder met de 
Romeinen. We gaan het hebben over het veroveren van Egypte, het mummificeren, de piramides 

en hiërogliefen. 
Voor de kinderen van groep 6 is het de 1e keer om een surprise en sinterklaasgedicht te maken.  
Wilt u uw kind hierbij helpen? Een overzicht van hobby ‟s en sporten van groep 6 hangt op de 

deur. Handig voor een surprise……..Veel plezier ermee. 
 

Memo groep 6: 
25-11: geschiedenistoets (samenvatting is meegegeven) 
02-12: topo toets Overijssel 

 
 



 

Groep 7: 

Vorige week was er een heuse voorleesstrijd in groep 7. Een 7-tal kinderen heeft geweldig 

voorgelezen. Het kostte ons bloed, zweet en tranen om de klassenkampioen te kiezen. Na een 
mega spannende voorleesstrijd is Thomas Prins als kampioen van groep 7 gekozen. Gefeliciteerd 
Thomas en veel succes in ‟t Schienvat volgende week! 

Dinsdag en woensdag maken we de rekentoets van blok 2. Komende vrijdag staat de toets van 
spelling en natuur (lucht) op het programma. De toets van taal hebben we verzet naar maandag 

28-11.  
Vandaag krijgen de kinderen de topo van Frankrijk. I.v.m. het sinterklaasfeest is de toets verzet 
naar woensdag 7 dec.  

 
Groep 8: 

Vorige week hebben we de voorronde gehouden van de voorleeswedstrijd. Na een spannende 
strijd is Dariush Kinkelaar de winnaar geworden. We wensen Dariush veel succes op woensdag. 
Donderdag viert Meester zijn verjaardag. 

Woensdag hebben de kinderen een toets van geschiedenis. Op school hebben ze de 
samenvatting gemaakt die ze vorige week mee hebben gehad. 

De topotoets van Noord Amerika is op vrijdag. 
 
                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 

 

 

 
 
 

 


