
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 18 september 2017    
 
Contact met school  
Misschien heeft u het al gemerkt, maar sinds kort verloopt het telefonisch contact met De 
Brummelbos via de telefooncentrale van Primenius. Tussen 08.00 en 17.00 uur is de school 
bereikbaar. U wordt dan te woord gestaan door een van de medewerkers van Primenius, die u 
verder helpen. Primenius heeft deze service doorgevoerd voor al haar scholen.  
 

Brede School Erica 
Vorige week hebben de kinderen de activiteitenladder voor het najaar 2017 mee gekregen. In de 
activiteiten- ladder staat een breed en uitdagend aanbod op het gebied van kunst, cultuur en sport 
waar uw kind aan kan deelnemen. Heeft u het aanmeldformulier al ingevuld? Zo niet, wacht dan 
niet te lang, want de uiterste inleverdatum is vrijdag 22 september aanstaande. Het 
aanmeldformulier kan in de speciale Brede School- brievenbus in de gemeenschapsruimte. 
Formulieren die na 22 september worden ingeleverd, worden niet meer aangenomen. We hopen 
dat er veel kinderen deel gaan nemen aan de verschillende activiteiten. 
 
Kinderpostzegels: 
De groepen 7 en 8 gaan dit jaar voor het eerst meedoen met de kinderpostzegel actie. Deze actie 
leert schoolkinderen om zich belangeloos in te zetten voor andere kinderen: Voor kinderen door 
kinderen! In het volgende weekbericht meer informatie. 
 

MR-vergadering:  
Vanavond is de 1e M.R. vergadering van dit schooljaar. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: 
notulen vorige vergadering; continurooster; jaarplanning M.R.  
 

Week tegen het pesten:  
Deze week is de algemene week van het pesten. In iedere groep wordt hier aandacht aan besteed 
bv. tijdens kring en spelactiviteiten. De leerkrachten hebben hiervoor een pakket met 
lessuggesties ontvangen. Daarnaast vinden we het als school heel belangrijk om het gehele 
schooljaar alert op pestsignalen te blijven en daar indien nodig op in te spelen. 
 
5x5 voetbaltoernooi: 
Bij het Esdal College Klazienaveen organiseren ze dit schooljaar een drietal naschoolse 
activiteiten, waar leerlingen basisonderwijs vrijblijvend aan mee kunnen doen. De 1e activiteit is 



een 5 tegen 5 voetbaltoernooi voor jongens en meisjes van groep 7 en 8. De jongens spelen op 4 
okt. Van 13.30-16.15 uur, de meisjes op 11 okt. Van 13.30-16.30 uur. 
Per datum kunnen er max. 16 teams meedoen (2 per school). Per team min. 5 en max. 7 spelers. 
Per team min. 1 ouder als begeleider. Spelen doe je met 4 spelers en 1 keeper. Opgave voor 
maandag 25 sept. A.s. bij meester Johan of juf Mirjam. 
 
 

 

 
 
Kinderboekenweek 
Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is: ‘gruwelijk eng’. 
Om de Kinderboekenweek feestelijk te openen, mag iedereen die dag verkleed op school komen. 
Op donderdagmiddag 12 oktober houden wij op school een boekenmarkt.  
In het volgende weekbericht meer informatie hierover.  
 

Groep 1 en 2: 
Deze week werken we verder aan het thema rupsje nooit genoeg. vorige week hebben we een 
letterrups op de ramen gemaakt, deze week maken we een cijferrups met de getallen 1 t/m 10. 
Vorige week hebben we de letter r geleerd, deze week leren we de letter v van vlinder. Ook deze 
zul je deze week kunnen zien op het raam. 
Als taak maken we een verjaardagskalender, groep 1 heeft een plaklesje en maakt een rups van 
cirkels. Groep 2 heeft een vouwtaak, ze vouwen van 16 vierkantjes een rups. 
Dan maken we nog een nachtvlinder van verf, groep 1 gebruikt de afdruktechniek met hun handen 
en groep 2 gaat spiegelen met verf.  
We behandelen deze week met taal de begrippen; voor, achter, op, onder, tussen, veraf en 
dichtbij. 
Met rekenen behandelen we de rekenbegrippen; kort – lang, laag- hoog, breed-smal, veel-weinig, 
klein-groot. 
Als het buiten regent spelen we fijn binnen. 
 
      
Groep 3: 
Afgelopen donderdag zijn we gezellig met z’n allen naar de Naoberhoeve geweest, dit was leuk! 
Afgelopen vrijdag heeft iedereen een pakketje mee naar huis gekregen. Hierin wordt kort 
toegelicht wat wij doen met lezen en worden alle klankgebaren van kern 1 toegelicht. Vandaag 
hebben wij het woordje sok geleerd. We hebben nieuwe letters in ons klikklakboekje gekregen en 
we hebben gelezen in ons veilig en vlot boekje. Dit hebben we vandaag op verschillende manieren 
gedaan (boos, verdrietig, blij, sip etc.). Buiten hebben wij de letters extra geoefend met stoepkrijt.  
Met rekenen zijn wij bezig met het tellen van voorwerpen, cijfers leren schrijven en het turven van 
aantallen. Bij goed weer gaan wij donderdag voor de eerste keer met z’n allen naar gym. Denkt 
iedereen aan een gymtas met daarin gymkleren + gymschoenen (voorzien van naam).  
Wil iedereen er ook aan denken om een etui mee te geven, alvast bedankt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 4: 
Vrijdag zijn we naar de Naoberhoeve, dat was erg gezellig.  
Bij rekenen gaat het over het optellen en aftrekken tot 20. Sommen als 16-9= komen aan bod. We 
leren rekenen met tabellen, huisjessommen en pyramide sommen.            
We ronden deze week kern 12 voor lezen af. Zo kunnen we volgende week starten met taal op 
maat voor groep 4. Het eerste thema heet: ‘waar woon jij?’ 
Chiara heeft een grote zak kastanjes meegenomen, we willen er spinnenwebben van maken. Wie 
heeft er nog wol thuis liggen die we mogen gebruiken?  
Wilt u de biebpasjes even meegeven naar school, dan maken wij er een kopie van, zodat de 
originelen thuis kunnen blijven. 
 
Groep 5: 
Deze week starten we met taal met het thema ‘Aan tafel’. Zo gaan we deze week rubriceren (in 

welke rij hoort dit woord?), gaan we beschrijvingen maken en opnieuw alfabetiseren.            

Spelling staat deze week nogmaals in het teken van de ‘open lettergreep’ (afspraak toren).         

Met rekenen oefenen we met de tafel van 6 en 7, met analoge en digitale tijd en gaan we ons 

oriënteren op het begrip oppervlakte.                                                                                                               

Donderdag gaan we naar de Noaberhoeve, om kennis te maken met de dieren daar.             

Verder besteden we in de groep deze week aandacht aan de Week tegen Pesten. 

 
Groep 6: 
Tijdens de rekenlessen gaan we werken met tabellen, gewichten en inhouden. Daarnaast 
automatiseren we grote getallen zoals 568+ 384= De manier waarop we dit zo nauwkeurig 
mogelijk doen is: 568+300=868; 868+80=948; 948+4=952. Bij de eraf sommen wordt dezelfde 
wijze gehanteerd. Na de rekenles en tijdens het zelfstandig leren wordt er een tafel- en 
klokkijkboekje als oefenstof gebruikt. We zijn er samen achter gekomen dat de beheersing van de 
tafels beter en vlotter kan en dat het aangeven van de juiste tijden (analoog) nog nauwkeuriger 
kan. Fijn dat de tafels thuis ook geoefend worden. Dit kan o.a. door Rekentuin. Bij Taal starten we 
met een nieuw hoofdstuk: Mag ik het zout even? Het gaat hierbij om smaakmakers; 
dubbelwoorden en tegenstellingen. We gaan het woordenboek gebruiken en leren om het juiste 
woord logisch en vlot op te zoeken. Tijdens de spellingslessen zoeken we de stam van een 
werkwoord, dus daar waar we ik voor kunnen zeggen (springen-ik spring) Dinsdag a.s. besteden 
we aandacht aan Prinsjesdag. Dit doen we d.m.v.de televisiebeelden op het digibord en een 
werkboekje. Op deze wijze laten we de kinderen ervaren waar het bij Prinsjesdag omgaat. De topo 
toets van Nederland is afgelopen vrijdag mee naar huis gegeven. De toets hiervan is a.s. 
donderdag. In de groep kan er veelvuldig via de digitale Agteres geoefend worden. Daarna starten 
we met het verkennen, invullen en leren van de provincie Drenthe. Afgelopen vrijdag hebben de 
kinderen een prachtige mandala met 3 kleuren geverfd. Het resultaat hangt in de zaal.  
 
Groep 7: 
Met rekenen kwamen we erachter dat de dagen, maanden etc. van het jaar best nog lastig waren. 
We hebben geleerd om op onze knokkels te kijken en dat bijvoorbeeld maand 4 april is. Het is 
handig om dit ook thuis te blijven oefenen. Een voorbeeld van de knokkels staat hieronder. Blijf 
echter ook de tafels oefenen!! Denk aan de opgave voor 5x5 toernooi, zie algemene info.  

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4s_jU0qHWAhVRa1AKHYPxCCwQjRwIBw&url=https://www.rekenen-oefenen.nl/instruction/rekenen/meten-en-meetkunde/tijd/kalender/verkenning-van-de-kalender/de-maanden-in-een-jaar&psig=AFQjCNEbcYC33pqETHIxq2edAGQQ3T2Q0w&ust=1505374367615310


 
Groep 8: 
Op dit moment zijn we druk bezig met breuken en procenten. Voor het cijferend rekenen weten de 
kinderen wat ze nog extra moeten oefenen. Met taal zijn we begonnen met een nieuw blok. In dit 
blok komen ook spreekwoorden en gezegdes aan bod die met eten te maken hebben. 
Binnenkort krijgen de kinderen ook wat informatie over het kamp. De kampweek is gepland in de 
week voor de herfstvakantie. De voorlichtingsavond betreffende het vervolgonderwijs is in de 
maak. Met het vervolgonderwijs wordt er een datum gekozen. 
Kinderen kunnen zich opgeven voor het 5x5 toernooi, zie algemene info. 
 
 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


