
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van  4 september 2017      
 
Start nieuw schooljaar 
 
Vandaag was het zover, het nieuwe schooljaar is weer gestart. Druppelsgewijs zagen we de 
kinderen vanmorgen het schoolplein opkomen, alleen of begeleid door hun ouders/verzorgers. De 
één heel uitgelaten, de ander met toch wel een beetje spanning op het gezicht.  
Op het plein wachtte een verrassing. Met veel enthousiasme speelde het team, onder leiding van 
drummer Peter Deiman, de mooiste nummers op drums ( Lees: emmers + drumstokken) en 
trakteerde iedereen op een muzikaal onthaal. Dat het bijzonder werd gewaardeerd bleek uit het 
krachtige applaus na afloop.  
In de ochtend hebben ook alle kinderen laten zien over groot muzikaal te beschikken. 
Groepsgewijs zijn een aantal nummers ingestudeerd. Kort voor de middagpauze volgde de 
afsluiting met een schooloptreden op het plein, waar Slagerij van Kampen jaloers op kan zijn .  
Wat fijn om zo met elkaar het schooljaar te beginnen. Gedurende dit jaar zal muziek op De 
Brummelbos een item zijn wat veelvuldig de aandacht krijgt. Ongetwijfeld zullen de kinderen hun 
ervaringen met u delen.  
Voor een sfeerimpressie met leuke filmpjes verwijzen we u naar onze facebookpagina. 
 
 

Help!! 
 
Ondanks herhaalde oproepen is het niet gelukt de bezetting voor het brigadieren rond te krijgen. 
We missen nog een aantal ouders voor de donderdag. Aanstaande donderdag zullen we ervoor 
zorgen dat er begeleiding vanuit school aanwezig is. Echter, dat is éénmalig.  
Wie van u, ouders/verzorgers wil ons helpen op de donderdag? Met een paar ouders betekent het 
ook maar een paar keer per jaar brigadieren! Vele handen maken licht werk.  
Het zou toch ontzettend spijtig zijn, wanneer we voor deze ene dag in de week onze kinderen 
géén veilige oversteek kunnen bieden.  
Helpt u ons?  
Voor opgave kunt u bij meester Erik binnen lopen. Bellen mag natuurlijk ook. 
 
Mogen we rekenen op uw medewerking? Alvast heel erg bedankt, in het bijzonder namens de 
kinderen.  

 



 
 
In blijde verwachting 
 
Juf Anja Middelkamp, met ingang van dit jaar nieuw op De Brummelbos, is in blijde verwachting. 
De baby wordt verwacht in januari. Wij wensen juf Anja uiteraard een voorspoedige 
zwangerschap.  
Bij een zwangerschap hoort ook een verlofperiode. Na de kerstvakantie geniet Anja van haar 
zwangerschapsverlof. Dit betekent dat we vanaf dat moment vervanging gaan inzetten.  
In goed overleg hebben we gekozen voor de volgende invulling: 

 Juf Ineke staat het hele jaar voor groep 6 

 Juf Mirjam en juf Anja staan samen tot de kerstvakantie voor groep 7. Na de kerstvakantie 
komt er voor juf Anja een vervanger in groep 7 
 

We hopen u hierover zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen of 
onduidelijkheden zijn, laat u het ons dan weten? 
 
Informatieve Ouderavond 
 
De eerste informatieve ouderavond staat gepland op dinsdag 19 september aanstaande. Het 
hoofditem deze avond is “Continurooster”.  Graag wisselen we met u van gedachten hierover.  
Deze week ontvangt u via de kinderen een opgavestrook. Graag vernemen wij, in verband met de 
organisatie van deze avond, of u aanwezig bent. De strook kan weer mee naar school.  
De avond staat gepland van 19.00 – 20.30 uur.  
 
Luizen pluizen 
Ook in dit schooljaar houden we de school graag luisvrij. Daarvoor vragen we uw hulp! Welke 
ouders zouden willen helpen met luizen pluizen op maandag, woensdag of vrijdag? Graag 
doorgeven aan Cindy de Vries of juf Mirjam (groep 7). 
 
Groep 1 en 2: 
Welkom in groep 1 en 2!! Vooral voor alle nieuwe kinderen; Jesse, Laurie, Darren, Loïs, Dilano en 
Julia. Wij wensen jullie een fijne tijd op de Brummelbos. 
Na een heerlijke vakantie hebben de leerkrachten alle kinderen en hun ouders begroet, we 
hebben van ons laten horen! Ook de kinderen hebben mogen oefenen op een emmer en aan het 
eind van de ochtend was er een muzikale afsluiting van de ochtend voor de ouders en andere 
kinderen van de school. 
Wij beginnen deze week rustig, we herhalen de afspraken die gelden op school. Alle kinderen 
hebben weer nieuwe naamkaartjes op de vaste plekken, de kinderen van groep 2 hebben alles 
blauw en de kinderen van groep 1 hebben alles in het rood. 
 
Wij wensen iedereen een gezellig en leerzaam schooljaar! 
 
Op woensdag is het speelgoeddag, de kinderen mogen speelgoed van huis mee nemen. (Graag 
mee geven in een tas voorzien van naam, liever geen klein of kostbaar speelgoed)  
 
Denkt u nog even aan het mee geven van de luizencapes en de gymschoenen?       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Groep 3: 
Welkom in groep 3!  
Onze eerste schooldag zit er op. Wat was het leuk en gezellig, maar ook nog wel een beetje 
spannend. We zijn de dag heel leuk gestart met het trommelen op emmers. In de klas hebben wij 
allemaal nieuwe spulletjes gekregen voor in ons vak. Vandaag hebben wij ook al het eerste 
woordje geleerd: ik. Morgen gaan wij hier mee verder en gaan wij ook een bladzijde uit ons 
schrijfschrift maken.  
Dit schooljaar hebben wij op donderdagochtend gym. Deze week gaan wij nog niet naar gym, 
maar blijven wij op school. Naar gym toe neemt iedereen een gymtas mee met daarin gymkleren 
en gymschoenen (geen zwarte zool), het is handig om deze te voorzien van een naam.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4: 
Welkom in groep 4!! 
Wat fijn dat we allemaal weer terug op school zijn, alleen Lara Kelly is nog ziek, we hopen dat ze 
snel weer beter is. 
Wat hadden we vanmorgen een leuke opening van het schooljaar. We leerden al snel hoe we 
moesten trommelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4 heeft gym op de maandag- en donderdagochtend. 
We werken met taal nog in kern 12 van veilig leren lezen, omdat deze nog niet af was. 
Rekenen herhalen we de getallenrij tot 20, de hele en halve uren en we zien het verband tussen 
sommen als: 19-3 en 9-3. 
Dit jaar leren we bij schrijven de hoofdletters.  
 
 
 



 
Groep 5: 
Na een hopelijk heerlijke zomervakantie  zijn we vandaag weer gestart. Welkom in groep 5!  
 
Deze eerste week van het nieuwe schooljaar zal vooral in het teken staan van terugkijken naar de 
vakantie en vooruit kijken naar het jaar dat voor ons ligt.   
Op maandag, dinsdag en woensdag zijn juf Janine en meester Dennie in de groep. Meester 
Dennie is PABO stagiair. Op donderdag en vrijdag is juf Manon in de groep. 
Op maandagmiddag en dinsdagmiddag hebben we gym. Op beide dagen is dit van 13.15 uur tot 
14.15 uur.  
We gaan er met elkaar een plezierig en leerzaam jaar  van maken. 
 
 
 
Groep 6: 
Welkom in groep 6! 
We hopen dat iedereen genoten heeft van een heerlijke vakantie en weer zin heeft om met het 
nieuwe schooljaar te starten. 
Vandaag heeft in het teken gestaan van kennis maken met elkaar, het uitdelen van verschillende 
materialen, het doornemen van de regels en afspraken. Zo langzamerhand wordt deze week weer 
alles opgestart. 
De kinderen hebben op maandagmorgen en donderdagmorgen gymnastiek. In de Sem straat 
komen de toestellen en in de sporthal spel aan bod. A.s. donderdag is de 1e gymles. 
In de vakantie heeft Zarinna een broertje gekregen. Hij heet Harley. Van harte gefeliciteerd en 
heel veel geluk samen. Met de kinderen van groep 6 gaan we iets leuks voor de baby maken. 
Samen met ouders en kinderen maken we er een fijn schooljaar van. Indien er zich dit schooljaar 
bijzonderheden betreffende uw kind zich voordoen, graag tijdig doorgeven. 
Graag deze week het rapport inleveren. Hartelijk dank. 
 
 
 
Groep 7: 
Welkom in groep 7!! We hopen dat iedereen genoten heeft van een fijne vakantie. 
Vandaag hebben we genoten van muziek, vanochtend werden we welkom geheten door 
trommelende meesters en juffen en later op de ochtend zijn we zelf gaan oefenen. Om 12.00 uur 
hebben we een knallend concert kunnen geven! Zie foto’s onder groep 8. Ook hebben we kennis 
gemaakt met een aantal soorten sommen wat in groep 7 aan bod komt. Het is heel belangrijk om 
elke dag de tafels van 1 t/m 10 te oefenen. Wanneer we deze goed kennen is dat de helft van het 
werk. De kinderen van groep 7 hebben op dinsdagmiddag en donderdagochtend gym. Denken 
jullie zelf aan sportkleding en sportschoenen. 
 
 
 
 
Groep 8: 
Welkom in groep 8. Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad.  
Al trommelend zijn we begonnen met het nieuwe schooljaar. Om 12.00 uur hebben we een 
knallend concert kunnen geven. Zie foto’s.In de groep zijn we rustig begonnen. Met elkaar hebben 
we wat dingen op orde gemaakt. Hierdoor kunnen we een goede start maken. Ook hebben we met 
elkaar wat regels en afspraken doorgenomen. 
Morgenmiddag werken we over bloemen. Misschien lukt het om een appel mee te nemen. De 
kinderen van groep 8 hebben op maandagmiddag en donderdagochtend gym. Denken jullie zelf 
aan sportkleding en sportschoenen. 
 
 
 
 



Enkele foto’s van de opening van het schooljaar! 

 

 



 
 

 
 

  
 
 



 
 

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 
 

 
 
 
 
 


