
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van  13 februari 2017 
 
Vrijdag 17 februari is er voor het team een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij.  De 
voorjaarsvakantie start dus op donderdag 16 februari om 15.15 uur. Veel plezier allemaal!!!  
 
 
Carnaval: 
Maandag 27 februari vieren we carnaval op school. Alle kinderen mogen verkleed komen. We 
verzamelen deze dag allemaal in de eigen groep. Daarna gaan we uiteen in groepjes en spelen 
we allerlei spelletjes. Voor iets te drinken en te eten zorgt de Oudervereniging. Ter afsluiting zullen 
we om ongeveer 11.30 uur een gezamenlijke dans op het plein doen en natuurlijk nog een 
polonaise. Ouders, verzorgers, grootouders, u bent natuurlijk allen van harte welkom bij deze 
gezellige afsluiting! Om 12.00 zijn alle kinderen vrij en verwachten we ze dinsdagmorgen om 8.30 
uur weer fris en fruitig in de klas.  
 
Groep 1/2a en b: 
De beide juffen van groep 1/2 zijn ziek, dus na de vakantie weer een stukje in het weekbericht. We 
hopen dat ze snel weer beter worden! 
 
     
Groep 3: 
Op onze eerste schooldag leerden wij het woordje „ik‟. Nu werken wij alweer in kern 7 en hebben 
wij afgelopen week het woordje „schip‟ geleerd en kennis gemaakt met hoofdletters. Wij kennen nu 
alle letters en dat vonden wij reden voor een feestje. Iedereen was reuze fanatiek met de 
letterspeurtocht en de letters werden ook snel gevonden. Daarna was het tijd voor het officiële 
gedeelte. Iedereen heeft een diploma ontvangen van meester Erik. We hebben daarna met elkaar 
geproost op een geslaagde en gezellige middag! Alle papa‟s, mama‟s, opa‟s en oma‟s bedankt 
voor jullie komst! Op de site kunt u nog een paar foto‟s vinden van deze middag. 
Met rekenen hebben wij blok 3 afgerond en zijn we gestart in blok 4. We leren hier erbij en eraf 
sommen maken en gaan verder met geld rekenen. We mogen bij het maken van de sommen ons 
rekenrekje nog gebruiken, maar proberen steeds meer zonder rekenrekje te rekenen.  
Omdat het bijna voorjaarsvakantie is, gaan wij donderdagmiddag met elkaar poetsen in de klas. 
Zou iedereen een emmertje met poetsdoekje mee willen nemen deze middag? Dan gaan wij ons 
klas eens even opfrissen en schoonmaken. Ook al vinden de jongens in onze groep het echt een 
meisjesding, ook zij mogen donderdagmiddag hun eigen tafel en stoel poetsen.  
Woensdag staat de biebbus er weer, denken jullie aan de boeken en het biebpasje. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4: 
Deze week pakken we de tafels even weer goed op: de meeste kinderen moeten de tafel van 2 
nog afsluiten. Dat moet deze week echt gebeuren. Er zijn ook al kinderen die bij de tafel van 5 of 
zelfs 3 en 4 zijn!! Bij taal gaat het over speelgoed: bij welke categorie hoort iets. Maar ook leren we 
dubbelwoorden met –bal en –goed. bv strandbal en speelgoed. 
Spelling gaat over de afspraak poedel . Je hoort weer de stomme –e in woorden die eindigen op   
-el, -er, -em (-es). 
we oefenen ook alvast de Pinquindans voor de carnavalsochtend op maandag 27 februari. 
 
Groep 5: 
Dinsdag 14 februari (morgen) maken we de toets van natuur. 
Woensdag 1 maart maken we de toets van aardrijkskunde. 
Rekenen: Deze week zal in het teken staan van terugblikken op blok 3 en vooruitkijken naar blok 
4. Wat is nog moeilijk? Wat beheersen we al? 
Tijdens spelling staat de afspraak van “golf/golven” centraal (als je een woord dat eindigt op een f 
of s langer maakt, dan wordt de f vaak een v en de s een z). 
Tijdens de taallessen werken we verder rondom het thema: „Boodschappen doen‟. Zo gaan we 
a.d.h.v. aantekeningen een verslag van twee hoofdstukken schrijven. Hierbij letten we natuurlijk 
goed op of het netjes is en of we geen komma‟s, punten en/of hoofdletters zijn vergeten. 
Ook oefenen we deze week flink het lied en dans „De pinduindans‟ voor de carnavalsochtend 
direct na de vakantie (maandag 27 februari). 
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Groep 6: 
Vorige week hebben we de nieuwsflits voor het leesvirus gemaakt. Deze creatieve opdracht 
hebben we in 3-tallen gemaakt. Hierbij was het belangrijk om onderling goed te overleggen wat er 
wel of niet in moest komen te staan. Het resultaat is informatief en mooi geworden. Ook deze 
werkstukken zijn in de zaal te bekijken. Nu nog afwachten of we hiervoor ook punten krijgen……… 
Tijdens de rekenlessen gaan we verder met het lezen van peilglazen, breuken, getallen aanvullen 
tot een miljoen en het cijferen op de lange manier. 
Bij taal ronden we het hoofdstuk over de weersverschijnselendonderdag (met een toets) af. Na de 
vakantie starten we met het hoofdstuk: De kost verdienen. 
De spellingslessen staan de komende dagen in het teken van woorden met – heid( kostbaarheid, 
werkzaamheid, mogelijkheid) 
Vrijdagmiddag hebben we in het kader van Valentijns dag een mooi present voor iemand gemaakt. 
We hopen een ander hier blij mee te maken. De kinderen hebben het al meegenomen naar huis. 
 



     
 
Ook hebben we alvast de Pinquindans geoefend voor de carnavalsochtend op maandag 27 
februari. We hebben er nu al zin aan, dus dat komt helemaal goed! 
 
Memo: Topo Utrecht toets vrijdag 3 maart (oefenstof wordt dinsdag meegegeven) 
 
Gevraagd: Voor het maken van een lente schilderij (na de voorjaarsvakantie) zijn we voor groep 6 
op zoek naar 20 deksels van schoenendozen. (alleen de deksels-niet de dozen) Alvast bedankt! 
 
We wensen iedereen alvast een hele fijne voorjaarsvakantie!  
 
 
 
 
Groep 7: 

 
 
 
Rozen zijn rood… viooltjes zijn blauw… ik hou 
van jou! (14 februari: Valentijsdag) 
 
 
 
 
 
 
 

Na de vakantie krijgen we er een klasgenootje bij in groep 7. Van harte welkom Soaad! 
 
 
Groep 7-8: 
Op donderdag 2 maart en dinsdag 7 maart a.s. komen medewerkers van bureau Halt voorlichting 
geven in de klas over “Online veiligheid” en “Invloed van de groep”. Uitleg hiervan kunt u in de 
bijlage vinden.  
 
 
 
 
 



 
Groep 8: 
Deze week krijgen de kinderen een formulier mee voor de te plannen oudergesprekken. 
In week 10 wil ik samen met u en uw kind komen tot een keuze voor het vervolgonderwijs. 
In week 9 kunnen er alvast wat documenten ingevuld worden die nodig zijn  
voor de aanmelding. 
Op vrijdag 3 maart hebben de kinderen een toets van aardrijkskunde. Deze week krijgen ze 
een samenvatting mee. 
 
 
 
                AGENDA: Vrijdag 17 februari: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!! 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 


