
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van  19 april: 
 
 
 
Algemeen: 
 
Koningsspelen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In verband met verschillende eindtijden (groep 3 is om 12.00 uur vrij; groep 4 t/m 8 om 13.30 uur) 
staan de brigadierouders om 13.30 uur aan De Havenstraat. 
Dit betekent dat er om 12.00 uur voor groep 3 geen brigadiers zullen staan. 
Wilt u hier rekening mee houden? 
Hartelijk dank.     
Op de laatste bladzijde meer informatie over de koningsspelen.   
 
 
 
Klussenavond Brummelbos doet! 
 
Op woensdagavond 3 mei willen we graag met een groep enthousiaste ouders een klussen avond 
op school houden. Het gaat hierbij om buiten en binnen werkzaamheden. We starten om 18.30 uur 
en eindigen om ongeveer 21.00 uur.  
We hopen op een grote opkomst! Noteert u alvast de datum? Vele handen maken licht werk. 
 
 
 



 
 
Meester Johan Boxem gaat met pré-pensioen: 
 
Mijn jaren op de Brummelbos “op Erica” 
 

Als ze mij een paar jaar geleden vroegen: “Hoe lang moet je nog?”, dan antwoordde ik steevast met “Hoe lang mag ik nog!” Ik 

ging nog altijd met plezier op de fiets naar mijn werk en genoot van het werken met de kinderen en mijn collega’s. Samen met 

Johan van Hulzen heb ik heel wat kilometers afgelegd. Onderweg konden we dan de dag doornemen of evalueren hoe het was 

gegaan. 

Hoe begon het allemaal? Na een periode van invalwerk eind jaren 70 kreeg ik een baan in Angelslo bij de Titus Brandsmaschool.  

Toen die school ging  krimpen wat betreft het aantal leerlingen was ik in principe de eerste die moest vertrekken (last in, first out). 

Jo Draisma (toen directrice van de Brummelbos) heeft ervoor gezorgd dat ik fulltime kon blijven werken. Ik werd benoemd aan 4 

scholen. Niet ideaal, maar ik had in ieder geval werk. Een school werd opgeheven, twee gingen fuseren en dus waren het nog 

twee. Op een bepaald moment kwam ik fulltime te werken op de Brummelbos in een jong en enthousiast team. Inmiddels was ik 

in 1980 getrouwd en werd in 1982 onze zoon geboren. Al die jaren heb ik met veel plezier allerlei functies vervuld op de 

Brummelbos: van groepsleerkracht in de groepen 3 t/m 8, ICT- coördinator , techniek- coördinator , adjunct-directeur, 

waarnemend directeur, school ICT-er tot social media trainer. Ik heb collega’s en directeuren zien komen en gaan en aan heel veel 

kinderen les mogen geven. Ik kom nog regelmatig oud-leerlingen (en hun ouders) tegen die vertellen over hun plezierige tijd op de 

Brummelbos. 

Er was altijd sprake van een hoge mate van betrokkenheid bij alle geledingen. Die verbondenheid kwam vooral naar voren tijdens 

de verdrietige momenten die we meemaakten, het overlijden van collega’s, ouders van leerlingen maar vooral van de veel te vroeg 

gestorven oud-leerlingen. 

Ik herinner me echter ook de momenten dat we met z’n allen konden genieten. Wie denkt niet met plezier terug aan de 

playbackavonden in ’t Schienvat, de schoolkampen en schoolreisjes, de musicals van de schoolverlaters, Sinterklaas- en 

Kerstvieringen, de acties die op touw werden gezet voor de Papoea’s en Sint Maarten en het Geert Vosbad. 

Kinderen van onze school gingen destijds naar Den Haag en kwamen in de tv studio’s van Hilversum bij Viola Holt! Een 

hoogtepunt was ook het 25-jarig bestaan van de Brummelbos. Dit werd uitbundig gevierd. Iedereen kon genieten van het 

toneelstuk dat werd opgevoerd door leerkrachten en ouders. 

Sportief gezien waren de leerlingen ook vaak succesvol; de prijzenkast werd jaarlijks voller en voller. Een van de hoogtepunten 

was het bereiken van de landelijke finale van het schoolvoetbaltoernooi op Papendal. Sportclub Erica en de handbalvereniging  

hebben profijt van die talenten gehad.  

Er was ook altijd sprake van collegiale steun in tijden van ziekte of verdriet. Ik heb dat persoonlijk mogen ervaren toen in 2005 bij 

mij hartfalen werd geconstateerd. Ik heb inmiddels mijn 3e ICD en afgezien van medicijngebruik en regelmatige controles 

ondervind ik hiervan weinig belemmeringen. 

In de loop van de jaren groeide de school. Er werden lokalen bijgebouwd hoewel er in eerste instantie nog sprake zou zijn van het 

afstoten van een deel van het gebouw. Op een gegeven moment waren er 350 leerlingen op onze school en meer dan 20 

leerkrachten. 

De laatste jaren is er weer sprake van krimp en daalt het aantal leerlingen in Erica. 

Dat hield ook in dat er met minder groepen en leerkrachten gewerkt moest worden. 

In 2015 belandde ik hierdoor in de mobiliteit. Ik moest de school waar ik mij zoveel jaren thuis had gevoeld verlaten. Diverse 

oorzaken hebben ertoe geleid dat ik vanaf november 2015 in een burn-out terecht kwam.  

Na een periode van re-integratie op de Diedeldoorn ben ik in de zomervakantie van 2016 hersteld verklaard.  

Vlak voor de zomervakantie heb ik nog even een bezoek gebracht aan “mijn groep” op de Brummelbos.  

De reacties van de kinderen waren hartverwarmend; “Wanneer kom je terug meester? We hebben je gemist! 

Ik had graag mijn laatste jaar afgesloten op de Brummelbos, maar dat was helaas niet mogelijk.  

Ik heb nu besloten om per 1 mei 2017 met prepensioen te gaan. Vanaf die datum “mag” ik me met andere zaken bezig  gaan 

houden. 

Ik wil jullie allemaal  bedanken voor de fijne jaren “op Erica”; ik heb ervan genoten. 

Het ga jullie goed!      

                                                                      Groet, Johan Boxem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Groep 1 en 2: 
Wat hebben we een gezellige dag gehad donderdag! De viering was leuk, we hebben geluisterd 
naar een verhaal en enthousiast meegezongen met de liedjes. Daarna in de groepen een mooie 
raamhanger gemaakt! Wat een prachtige kippen zijn het geworden! 

 
Als afsluiter van de dag ook nog een heerlijke lunch! We hadden wel honger gekregen van de dag 
want wat is er gegeten! 

 

 
      
Groep 3: 
Het lange Paasweekend zit er op, hopelijk heeft iedereen hier van genoten. Deze drie dagen 
werken we verder in kern 9. We leren woorden lezen als; kraai, roei, gooi en herhalen de woorden 
als sproet en struik. Met rekenen leren we deze week het maken van rekendriehoeken.  
Dit gaat al erg goed.  
We wensen iedereen een hele fijne vakantie! Geniet er van met elkaar!  
 
     
 

voorbeeld van rekendriehoeken 
 
 



 
Groep 4: 
 
Met taal zijn we begonnen aan een nieuw hoofdstuk: Heb je ruzie? In dit hoofdstuk komt vooral 
aan de orde: -oefenen met intonatie en leestekens; -zinnen in de gebiedende wijs (bv. Pak je jas.) 
; -kennismaken met de W’s: wie, wat, waarom.                
Spelling gaat nog steeds over de afspraak toren. En rekenen gaat over het oefenen van de tafels 
in geldcontext. 
Donderdag vieren we de verjaardag van juf Letty, en 4 kinderen van de groep. De kinderen 
hoeven geen fruit en drinken mee te nemen. Dinsdag was juf Letty echt jarig en hebben we haar 
verblijd met een bezoek, dat vond ze erg leuk!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 5: 
Hopelijk heeft iedereen genoten van het lange Paasweekend. 
Deze week gaan de taallessen over verschillende soorten taal. Zo ervaren we bijv. dat je taal op 
een andere manier gebruikt als je iets uitlegt dan wanneer je bijv. je excuses aanbiedt. 
Met rekenen gaan we rekenen in millimeters en optellen tot 1000. 
Woensdag 19 april vieren we de verjaardag van juf Janine. De kinderen hoeven deze dag geen 
fruit en drinken mee te nemen en ze mogen verkleed naar school. We maken er een gezellig 
feestje van!  
Vrijdag zijn de Koningsspelen. Vandaag hebben de kinderen hierover een informatiebrief 
meegekregen.  
We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe!! 
 
Groep 6: 
We hopen dat iedereen genoten heeft van heerlijke Paasdagen. 
Bij rekenen hebben we te maken met kettingsommen, inhoudsmaten en grote deelsommen. 
Daarnaast gaan we de cijfersommen onder elkaar extra oefenen. 
Iedereen heeft vorige week het 2e verslag voorzien van toets datum mee naar huis gekregen. Dat 
betekent dat we vanaf nu kunnen gaan genieten van de mooie presentaties. Veel succes met de 
voorbereiding allemaal. 
Bij Taal hebben we te maken met openbaar en particulier vervoer. We maken samenstellingen van 
woorden en passen de begrippen van de woordenschat toe. Tijdens de spellinglessen zijn we 
bezig met het vervoegen van de werkwoorden. 
Donderdag a.s. is de geschiedenistoets over de Middeleeuwen. 
We houden ’s middags de complimentenronde en maken alvast nieuwe tafelgroepen voor na de 
vakantie. We wensen iedereen alvast volgende week een hele fijne vakantie. Geniet ervan. 
 
Groep 7: 
Wij hopen dat iedereen heeft genoten van een heerlijk lang paasweekend.  
Dinsdag 11 april was het landelijke buitenlesdag. Ook in groep 7 hebben we daaraan meegedaan. 
Samen zijn we buiten gaan rekenen> meten. Helaas zijn er geen foto’s gemaakt… 
Deze week gaat de nieuwe topo mee naar huis. Na de meivakantie krijgen de ouders die nog niet 
op tien minutengesprekken zijn geweest een nieuwe uitnodiging. Nogmaals onze excuses voor het 
afzeggen. Iedereen alvast een fijne, zonnige meivakantie toegewenst! 



 
Groep 8: 
Deze week zal in het teken staan van het eindcito. We hebben de eerste dag gehad. 
Woensdag en donderdag zijn we ook nog de hele ochtend bezig met de onderdelen voor het cito. 
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen gevoetbald. Ondanks dat ze niet gewonnen hebben is de 
ochtend toch goed verlopen. Bij deze wil ik de leiding nog bedanken voor de inzet. 
 
 

  Ja hoor, het is echt waar! Vandaag is juf Letty 50 jaar! 
 
JUF LETTY, VAN HARTE GEFELICITEERD MET JE VERJAARDAG EN NOG VELE GEZONDE, 
GELUKKIGE JAREN ERBIJ!  

 
                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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/3d/02/f3/3d02f37ec679b79c116e69610f9a4d72.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/jennyvanlosser/50-jaar/&docid=CId_1RZqtrrWgM&tbnid=dXTObJJgvgiWcM:&vet=10ahUKEwi-hYj-gZzTAhWCtBoKHe1DDAcQMwhNKCYwJg..i&w=400&h=400&bih=656&biw=1078&q=afbeelding%20sarah%2050&ved=0ahUKEwi-hYj-gZzTAhWCtBoKHe1DDAcQMwhNKCYwJg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/e2/bd/32/e2bd32f2cd6b1f3c77b7b2d9b0f06fcd.jpg&imgrefurl=https://nl.pinterest.com/pin/357402920410672736/&docid=Ae-APZA5W4FLaM&tbnid=nuCVxKn3ErmxaM:&vet=10ahUKEwi-hYj-gZzTAhWCtBoKHe1DDAcQMwhAKBkwGQ..i&w=236&h=236&bih=656&biw=1078&q=afbeelding%20sarah%2050&ved=0ahUKEwi-hYj-gZzTAhWCtBoKHe1DDAcQMwhAKBkwGQ&iact=mrc&uact=8


 
 

 

 

 

 

 

 

Komende vrijdag 21 april doen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mee aan de 

Koningsspelen. Om 8.30 uur danst de gehele school op het schoolplein op het lied “Okido”, 

het lied van de Koningsspelen 2017. 

Na de dans gaan de leerlingen naar hun eigen groep. Dit jaar is er geen Koningsontbijt, dit 

betekent dat iedereen thuis zijn/haar ontbijt nuttigt. Groep 5 t/m 8 vertrekken rond 9.10 uur 

richting het sportpark van SC Erica. De groepen 3 en 4 blijven op school. 
 

De kinderen van de groepen 3 en 4 doen verschillende activiteiten op het schoolplein. We 

zien de kinderen graag in sportieve kleding (iets oranjes of rood-wit-blauw zou ook leuk 

zijn). De kinderen hoeven deze dag geen fruittas mee. Na de gezamenlijke dans gaan we 

even terug naar de groep en om 9.00 uur starten wij met de activiteiten op het schoolplein. 

De kinderen van groep 3 zijn om 12.00 uur vrij. De kinderen van groep 4 nemen een 

lunchpakket van thuis mee en zijn om 13.30 uur vrij.  

 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 vertrekken rond 9.10 uur van school richting sportpark 

(lopend, zonder fiets). Daar starten we om 9.30 uur met de Koningsspelen. De kinderen gaan 

in groepen, gezamenlijk met leerlingen van de andere basisscholen in Erica, langs de 

verschillende spel- en sportonderdelen. Rond 13.30 uur is de sportdag ten einde.  

Om 13.30 uur lopen wij gezamenlijk met z’n allen terug naar school. Vanaf school mag 

iedereen naar huis. Graag allemaal sportieve kleding aan (witte kleding). Ieder neemt ook 

zijn/haar eigen lunchpakket + drinken mee. Op het sportpark krijgt iedereen ook van ons wat 

te drinken.  

 

Tijdens de Koningsspelen bent u van harte welkom om te komen kijken! 
 

 


