
 

 
 
 
 
 
 
Weekbericht van 6 februari 2017: 
 
Mededeling: 
 
 
Carnaval: 
Maandag 27 februari a.s. (Rosenmontag) vieren we ‟s ochtends op school carnaval. De kinderen 
van groep 1t/m 8 mogen verkleed komen.  
Deze middag zijn alle kinderen vrij om 12.00 uur. Meer informatie volgt.   
 

 
   
Veiligheid rondom school 
Graag willen wij u vragen tijdens het halen en brengen van de kinderen de geldende regels voor 
het parkeren van uw auto (en fiets)  in acht te nemen. We ervaren dat met name  bij de ingang aan 
de Kerklaan, regelmatig auto‟s op het trottoir worden geparkeerd. Hierdoor ontstaan 
verkeersonveilige situaties voor onze kinderen en andere voetgangers. Dit is niet de bedoeling! 
Daarom vragen wij u, parkeer op de daarvoor bestemde parkeerplekken. Alvast erg bedankt voor 
uw medewerking.  
 
 
 
Voorstelling groep 5 en 6: 
 
De kinderen van beide groepen hebben informatie betreffende deze voorstelling meegekregen. 
Ook heeft u hieromtrent een mail ontvangen. 
Wijziging qua tijd:: 
De aanvangstijd voor de voorstelling is om 13.00 uur (dus niet 16.00 uur zoals eerder vermeld) 
Opgave voor een kaartje kan tot en met a.s. vrijdag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 1 en 2:  
Het thema van deze weken is mijn lichaam. We hebben al een mens getekend, en al liedjes over 
het lichaam geleerd. Deze week maken we een spiegel, deze moeten we eerst uitknippen en 
daarna mooi versieren met een reeks figuren. Voor groep 1 moeten er 2 figuren gekozen worden, 
voor groep 2 zelfs 4! Ook kleien we deze week een poppetje. 
 
 

 

 

      
 
Welkom! 
De afgelopen weken zijn er weer enkele nieuwe kinderen bij ons in de groep gekomen;  
In groep 1-2 a zijn dat: 

- Lynn Oost 
- Kira Nijenbaning wordt deze week ook 4 en zit vanaf dan ook elke dag bij ons in de klas. 

 
In groep 1-2 b zijn dat: 

- Glenn Mensing 
- Tygo Boers 
- Nora Schreur 

Wij hopen dat jullie met veel plezier komen spelen en leren op de Brummelbos! 
 
 
 
 
 



Groep 3: 
De Cito toetsen hebben wij bijna met elkaar afgerond. Morgen maken wij het laatste onderdeel van 
Spelling en dan zijn wij klaar. Met rekenen hebben wij vandaag bloktoets 3 gemaakt. Deze week 
gaan we nog even werken over blok 3 en daarna starten wij in blok 4. In blok 4 van rekenen gaan 
wij verder werken over erbij sommen, maar leren wij ook eraf sommen maken, klokkijken (hele + 
halve uren) en het rekenen met geld.  
Met lezen hebben wij vandaag het diploma van kern 6 meegekregen. Morgen horen wij het 
ankerverhaal van kern 7, wij hebben door de spulletjes in de klas al gezien dat het over piraten 
gaat. Morgenmiddag hebben wij geen gym, maar een feest. Voor de kinderen is het nog een 
verrassing wat voor feest het is.  
Om half 3 zijn alle papa‟s, mama‟s, opa‟s, oma‟s (max. 2 pers.) welkom!  
 
 
Groep 4: 
Alleen op maandag hebben we nog een cito toets van rekenen. Verder zijn we klaar!! We sluiten 
we deze week af met een bloktoets van rekenen. En ook het hoofdstuk van taal is af, dus sluiten 
we af met de taaltoets. Volgende week beginnen we met de B boeken van taal en rekenen. 
Spelling gaat over de stomme –e: Je hoort een u maar je schrijft een e. 
Juf Charon en juf Letty hebben de dinsdag en donderdag met elkaar geruild. 
 
 
Groep 5: 
Deze week maken we de Cito van rekenen en ronden we begrijpend lezen af. 
Opgave voor de voorstelling op 23 februari kan t/m a.s. vrijdag. De aanvangstijd voor de 
voorstelling is om 13.00 uur (dus niet 16.00 uur zoals eerder vermeld). 
Dinsdag 14 februari maken we de toets van natuur.  
 
 
 
Groep 6: 
Misschien heeft u het al gehoord, misschien heeft u het al gezien in de zaal; groep 6 is „besmet‟ 
geraakt door het leesvirus! Iedere week wordt er enthousiast naar het antwoord van de week 
gezocht. Daarnaast hebben de kinderen het leesviruskussentje helemaal af en zijn er mooie 
verftekeningen gemaakt. Komt u gerust de werkstukken bewonderen. 
Vorige week hebben we genoten van prachtige boekbesprekingen. We hebben op deze wijze 
kennis kunnen maken met veel auteurs en illustrators. Het heeft aanstekelijk gewerkt, want bij de 
bibliobus zijn veel reserveringen voor boeken gedaan. Wat fijn dat iedereen ‟s morgens het boek + 
ingevulde formulier voor de boekbespreking bij zich had. Compliment hoor groep 6! 
Vanwege de afname van de Cito toetsen zijn niet alle vakken vorige week aan bod gekomen. De 
komende dagen hoeven alleen de kinderen die ziek of afwezig geweest zijn bepaalde onderdelen 
van Cito doen. Dit betekent dat we vervolgens verder gaan met alle vakken. 
Bij rekenen gaan we werken met inhoudsmaten (het aflezen van peilglazen), vormen (piramide, 
cilinder, kegel) tabellen en gaan automatiseren. Bij spelling maken we een start met het vervoegen 
van werkwoorden in de verleden tijd. Dit doen we aan de hand van het stappenplan. 
De taallessen gaan over het hoofdstuk: Zo nu en dan opklaringen. De aanwijswoorden (die, dat, 
deze, dit) komen aan bod; we leren begrippen voor weertypen te gebruiken en leren uitdrukkingen 
die met weer te maken hebben. Ook het zoeken naar de persoonsvorm komt aan bod. 
 
Vanaf dinsdag komt juf Nathalie( stagiaire) bij ons in groep 6. Van harte welkom! We wensen je 
een fijne en leerzame periode. 
 
MEMO: dinsdag 07-02: topo toets Flevoland. 
 



 
 
 
Groep 7: 
De citotoetsen zijn achter de rug. We gaan nu weer volop verder met het reguliere werk. Morgen 
gaan we naar de Astra bioscoop in Klazienaveen. We gaan daar een film zien, van het film festival 
voor kinderen, over 2 kinderen in Irak die zonder ouders moeten overleven. We vertrekken om 
12.45 uur van school. De kinderen moet uiterlijk om 12.40 uur aanwezig zijn. Natuurlijk mogen ze 
ook blijven eten in de klas. De film duurt tot 14.30 uur. We zijn dus ruimschoots op tijd terug.  
Alvast bedankt voor de vele opgave voor het rijden! We zijn in de luxe positie dat er te veel 
aanmeldingen zijn gekomen. De ouders die mee rijden krijgen vandaag bericht middels een 
briefje. 
Vorige week zijn we naar een voorstelling van cultuur geweest in het Atlas theater. We willen de 
ouders die mee hebben gereden hartelijk bedanken! 
 
Groep 8: 
Deze week werken we aan de laatste onderdelen voor het CITO. Met rekenen en taal beginnen 
we met de b boeken. Met taal starten we met blok 9 “Het huishoudbudget” 
Met rekenen zetten we in op kommagetallen. 
Vrijdag brengen we een bezoek aan het Carmel. Op dit moment zijn er nog te weinig ouders 
die willen rijden. 
Morgen krijgen we bezoek van twee oud leerlingen vanuit het Carmel. Ze zullen een Engelse les 
verzorgen. 
 
 
               
 
 
 
   
 
 



 

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 
 

 
 
 
 
 


