
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 19 juni.     
 
Algemeen: 
 
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 

 
Nieuws van de directie: 
Aanstaande woensdag komt er een extra brief van de directie. Omdat er nog bepaalde stukken 

binnen moeten komen, komt dit iets later. 

 
Biebbus 
Woensdag 21 juni staat de biebbus er weer, denken jullie allemaal aan de biebboeken.  

 
Groep 1 en 2: 
Wij hopen dat alle vaders hebben genoten van hun mooie cadeau en het versje en liedje dat de 
kinderen geoefend hadden! 
Deze week werken we niet aan een thema maar kiezen we uit de kasten. De juffen zijn al druk 
begonnen aan het voorbereiden van alle rapporten! Er wordt geobserveerd en de kinderen komen 
allemaal spelletjes doen bij de juffen, wat doen ze goed hun best en wat weten ze al veel! 
 
We spelen lekker buiten met dit mooie weer, wilt u uw kind/kinderen ’s ochtends insmeren met 
zonnebrandcrème? 
 
Vanaf deze week heten we Dann in groep 1/2 b welkom, en in de  komende weken komen er nog 
weer een aantal kinderen proefdraaien. Dilano in groep 1/2 b en Lois, Jesse en Darren in groep 
1/2 a. We wensen jullie allemaal veel leer plezier en een hele gezellige tijd po de Brummelbos! 
 
 
 
 
 
 



 
      
Groep 3: 
Wij hopen dat alle vaders gisteren hebben genoten van hun vaderdagcadeau en samen de 
vaderdagkrant hebben bekeken/gelezen. Deze week ronden wij de cito’s af, we zijn al druk bezig 
met elkaar. Met lezen zijn wij vandaag echt gestart in kern 11. Met rekenen herhalen wij het 
klokkijken (hele/halve uren) en maken wij al kennis met de digitale tijden.  
Omdat het deze week zo warm is, mogen ze ook in de klas een beker drinken meenemen. 
 
 
Groep 4: 
Deze week maken we de cito’s af. Maar natuurlijk gaan we ook door met de gewone lessen. Bij 

rekenen gaat het vooral over het klokkijken. De hele uren, halve uren en kwartieren… maar ook 10 

over, 5 voor, 10 over half etc. Bovendien gaan we bezig met de digitale tijd.  Dinsdag gaan we een 

soort rekencircuit doen met spelletjes over het klokkijken. Het hoofdstuk van taal wordt afgesloten 

met een toets. Omdat het warm is deze week houden we de bekers van het fruit eten lekker de 

hele dag op school, zodat we lekker kunnen drinken… 

 
Groep 5: 
Deze week maken we de laatste Citotoetsen (woordenschat en rekenen).   
Met spelling staan de afspraken toren, torren en dirigent wederom centraal.  
Tijdens de taallessen werken we verder rondom de krant. Zo gaan we associëren rondom 
krantenrubrieken en zelf een krantenartikel schrijven.   
Donderdagmiddag gaan we i.p.v. gymmen naar het zwembad. Graag de zwemkleding van tevoren 
aandoen. We zwemmen van 14.15 uur tot ongeveer 15.00 uur. Mocht uw kind hierna in het 
zwembad mogen blijven, wilt u dit dan van tevoren middels een briefje kenbaar maken bij de 
leerkracht. Met de kinderen die niet mogen blijven loopt juf terug naar school. 
 
 
Groep 6: 
We hopen dat alle vaders blij zijn met het getimmerde werkstuk en het fotolijstje. Misschien heeft 
het geheel al een mooie plek ergens in huis gekregen.  
Vorige week heeft in het teken gestaan van techniek. Aan de hand van instructie kaarten en 
opdrachtkaarten hebben we kennis gemaakt met TTE (Talent-Techniek en Energie) . Bij het 
uitvoeren van de proefjes hebben we nagedacht over: Wat denk je dat er gebeurt?  Wat zie je? 
Hoe kun je verklaren wat er gebeurt? Met heel veel enthousiasme zijn de kinderen op een actieve 
manier bezig geweest.  
Deze week worden gedurende de ochtenden de Cito toetsen afgenomen. Het gaat hierbij om 
rekenen, spelling en woordenschat. We toetsen hierbij de aangeboden leerstof van groep 6 en 
hopen dat ze de vaardigheden voldoende toe kunnen passen. Donderdag wordt de 
geschiedenistoets van De Middeleeuwen afgenomen. Op deze samenvatting staan oefenvragen, 
maar zijn dus niet de toets vragen.  
Het 3e verslag wordt door alle kinderen uiterlijk op 30 juni afgerond, zodat er ook nog voldoende 
tijd is om deze verslagen te presenteren. Kinderen die hiermee al bijna klaar zijn, kunnen starten 
met een mini-verslag, maar dit wordt niet meer gepresenteerd. Voor degenen die het nog niet 
helemaal op 30 juni afhebben, is het de bedoeling om het verder thuis af te maken.  
 
Memo ( planning tot aan de zomervakantie………………..handig om te noteren!)  
· 19 juni: topo Brabant mee naar huis;  
· 22 juni: geschiedenistoets Middeleeuwen 3  
· 22 juni: samenvatting aardrijkskunde toets mee naar huis;  
· 30 juni: topo toets Brabant  
· 30 juni: 3e verslag afhebben. 
·  4 juli:  aardrijkskunde toets  
·  4 juli:  topografie Limburg mee naar huis.  
· 14 juli   topo toets Limburg 



 
 
Groep 7: 
Vandaag is juf Mirjam jarig en we vierden haar verjaardag in de klas. Bedankt voor alle lieve 
attenties! 
We zijn in groep 7 de kalender aan het oefenen. Denk aan de maanden van het jaar met het 
passende getal erbij, maar ook de dagen van de maanden, dagen van het jaar en de kwartalen. 
Zou u dit thuis ook willen oefenen? 
 
 
Groep 8: 
Vanmiddag gaan we zwemmen tijdens de gym uren. Met rekenen beginnen we deze week met 
blok 6. 
Voor taal staat er donderdag een toets op het programma. Het is de toets van blok 13/14. 
Ook zijn we druk met de musical. We moeten hier nog wel een slag maken.  
Deze week beginnen we met het oefenen in de speelzaal. Zo langzamerhand moeten de kinderen 
hun tekst kennen. Wilt u thuis ook de kleding bespreken. Eventueel oefenen van tekst kan ook 
handig zijn. Met de 3D printer zitten we in de eindfase. 
 
  
 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


