
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 15 mei: 
 
Algemeen: 
 
 
 
Opleiding Brigadiers: 
Vorige week hebben de kinderen van groep 6 en 7 de opleiding voor brigadier gehad. Na de 
theorie en het uitoefenen van de praktijk ,heeft de agent aangegeven dat alle 17 kinderen 
geslaagd zijn! Van harte gefeliciteerd! 
We wensen jullie volgend schooljaar veel succes. 
 
 
 
Herhaalde oproep voor nieuwe brigadier ouders: 
Volgend schooljaar zijn we minimaal op zoek naar 5 nieuwe brigadierouders. 
Dit heeft te maken met het feit, dat ouders van groep 8 gaan stoppen met het brigadieren. 
Als u de Brummelbos hierbij wilt ondersteunen, zou dat erg fijn zijn. 
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Alvast hartelijk dank! 
 
 
 
Nieuws vanuit de MR: 
Aankomende woensdag is er MR-vergadering. Op de agenda staan o.a.:een terugblik naar een 

cursusavond van het CNV ,de ontwikkelingen betreffende voorschoolse opvang en evaluatie/ 

vervolg van de klussenavond. Binnenkort zullen we u hierop terugkomen.       

 

 

Herinnering Schooltijden: Vanaf 8.15 uur en om 13.00 uur zijn de kinderen welkom op school. 

Momenteel komen sommige kinderen tussen de middag al vanaf 12.45 uur op school. Zo vroeg is 

echter niet de bedoeling. Als we er samen even weer op letten komt het vast goed 

 



 
Groep 1 en 2: 
We werken nog een week over het thema de boerderij. Afgelopen week hebben we gewerkt aan 
de vertelplaten, in groep 1-2 a zijn ze al af en het resultaat is erg mooi! Zie maar op de gang. In 
groep 1-2b wordt er hard gewerkt aan de vertelplaten, deze zullen deze week ook in de gang 
verschijnen. 
De kinderen hebben een papier mee gekregen over het strikken van veters, dit om u te laten zien 
dat het ook op een andere manier kan. Deze manier laten wij op school aan de kinderen zien, 
maar als de kinderen op een andere manier veters kunnen strikken vinden wij dat ook goed! 
Deze week hebben de kinderen een puzzeltaak, en kiezen we uit de kasten.  
 
Afgelopen donderdag kwamen de opa en oma van Saar even langs, ze hadden een lammetje 
meegebracht! Gelukkig had het lammetje flinke dorst en moest hij nog even drinken, Saar liet ons 
zien hoe dit moet. Het lammetje mocht ook nog even met ons buiten spelen. Zie hieronder de 
foto’s. 

       https ://outlook.off ice.com/owa/service.svc/s /GetAttachmentThum bnail?id=AAMkAGRiN2MxY2 ZhLWUyMzAtNDY0MS05MjYy LTg2MmRiNG I3YTY5M gBGAAAAAAB8VnzJOX%2Bl TZthRRxBDbyFBwCOxaV7%2 FyZd TaeIMGtoOJB7AAAAAAEMAACOxaV7%2 FyZd TaeIMGtoOJB7AADhKL2xAAAB EgAQAINclO T%2BYApDiW II1l3Houw %3D&th umbnail Type=2&X -OWA-CANARY=d7u rH5nL EUW7TCeGUl_6 p5CXt8l5mNQY8q iQOycU7DdmylYxpD5dQJoY FFBRr1_N6AYYbDUc Tec. 

 

 
 
 
 



 
Groep 3: 
We hopen dat alle moeders gisteren een leuke dag hebben gehad en het cadeau goed hebben 
ontvangen. We hebben hier samen hard aan gewerkt. 
Het diploma van kern 9 heeft iedereen vandaag meegekregen, dit betekent dat we vandaag zijn 
gestart in kern 10. We hebben geluisterd naar het ankerverhaal en woorden gelezen met –eeuw,  
-ieuw, en –uw.  
Met rekenen oefenen wij de plus- en minsommen tot 20. Ook de verliefde harten blijven wij 
herhalen. Vorige week hebben wij dit gedaan met ‘het spel met de bel’.  
Vraag: voor een knutselles zijn wij op zoek naar schoenendoosdeksels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vorige week kregen wij ook nog gezellig bezoek van twee puppy’s. Stan en Rozalia hebben allebei 

kort geleden een puppy gekregen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Groep 4: 
Vorige week hebben we het hoofdstuk van taal afgesloten met een toets. Het nieuwe hoofdstuk 
gaat over: ’zeg het eens’ We leren hoe je in verschillende situaties mensen moet aanspreken, we 
oefenen beleefdheidsvormen. Bij rekenen gaan we ook deze week weer flin extra oefenen met de 
lastige + en – sommen als: 35+18= en 73-28= 
We hebben van spelling ons boekje al bijna uit, we hebben dan alle afspraken van dit jaar gehad. 
We oefenen daarna alle afspraken die lastig gaan nog een keer. 
Op dinsdag zullen we weer tafels afnemen. Maar ook de kleine automatisering-sommen krijgen 
extra de aandacht. Die heb je nl ook voor de grotere sommen nodig. Bv 3+6= of 7-2= of 2+..=8 
etc. Deze kunnen de kinderen thuis ook goed oefenen. Ook weten de kinderen hun eigen 
inlogcode van rekentuin. Hiermee kunnen ze ook altijd oefenen. 
 
 
 



Groep 5: 
Dinsdag 23 mei maken we de toets van natuur over bomen in het voorjaar. 
Dinsdag 30 mei maken we de toets van aardrijkskunde. 
Tijdens de taallessen werken we deze week verder rondom het thema ‘Over straten en wegen’. Zo 
gaan we o.a. een sollicitatiebrief schrijven (voor een rolschaatsclub) en gaan we criteria ordenen 
a.d.h.v. een advertentie. 
Tijdens spelling herhalen we de afspraken van de afgelopen weken (dirigent, opa’s, toren en 
torren) gevolgd door een dictee. 
De rekenlessen gaan over het vermenigvuldigen met tientallen (4x30 bijv), aftrekken onder 100, 
windrichtingen en tegelpatronen. 
 
 
Groep 6: 
We hopen dat alle moeders genoten hebben van het prachtige geborduurde moederdag cadeau 
en dat het zelfgemaakte gedicht ook goed is ontvangen. De kinderen hebben er hard aan gewerkt. 
Deze week hebben we bij het rekenen te maken met herhaling en verrijkingssommen en het 
maken van de rekentoets van blok 5. 
Bij Taal gaan we verder met het hoofdstuk: Zeg eens aaa………Het gaat hierbij om het maken van 
samenstellingen, woorden met –heid of – loos. Ook zoeken we de persoonsvorm en het 
onderwerp uit de zin. We merken dat dit nog lastig is en extra oefening nodig heeft. Bij de 
spellinglessen gaan we werkwoorden vervoegen. Met behulp van het stappenplan lukt dit steeds 
beter. 
De aardrijkskundeles gaat over Stappen door de stad. We bekijken grote en kleine steden, oude 
en nieuwe, drukke en minder drukke steden. Begrippen die aan de orde komen zijn: centrum; 
stadskern; historische steden e.d. Er wordt een beroep gedaan op het bekijken en lezen van een 
kaart in de atlas. 
Op 16 mei is de topo toets van Zuid Holland. Vervolgens gaan we deze week starten met de 
provincie Zeeland. Nog enkele provincies te gaan en dan zijn we heel Nederland door geweest! 
Deze week gaan we genieten van de boekbesprekingen. Het is de bedoeling dat de kinderen 
volgens de aangegeven planning ’s morgens het boek+ formulier bij zich hebben. 
 
Memo groep 6: 
16 mei: topo toets Zuid Holland 
 
Groep 7: 
Survival zwemmen: 
Morgen gaat "red je vriendje" van start,  de kinderen moeten meenemen: schoenen, een lange 
broek en een shirt met lange mouwen. Dit geldt voor alle lessen. We beginnen om 13.15 dus de 
kinderen mogen rechtstreeks vanuit huis naar het zwembad.  
Deze week zijn de uitgestelde 10 min. Gesprekken. 
 
Groep 8: 
Op dit moment hebben we met groep 8 een begin gemaakt met het doornemen van de musical. 
Het valt op dat veel kinderen de liedjes thuis niet oefenen. Er wordt dus de nodige inzet verwacht, 
ook bij het oefenen op school.  
Vandaag hebben we de natuurtoets gehad. Helaas zie ik ook hier dat kinderen thuis niet oefenen. 
Donderdag is de toets van geschiedenis. De spullen hebben ze al mee gehad. Hopelijk brengt U 
een aantal dingen onder de aandacht. 
Met taal beginnen we deze week met een nieuw blok. “Sorry en Pardon” 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

 
 
 
 
 


