
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 25 september 2017 
 
Belangrijke mededeling  
 
Wij zijn als school op de hoogte gesteld van een mogelijk datalek bij Biblionet Drenthe, waardoor 
mogelijk leerlinggegevens in handen van derden zijn gevallen. Het gaat om gegevens die wij als 
school in verband met schoolbibliotheekprogramma Schoolwise aan de Bibliotheek verstrekt 
hebben. 
Biblionet Drenthe heeft melding gedaan van dit mogelijke datalek bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. De school zal dit ook doen, al-dan-niet gezamenlijk met andere scholen.  
 
Biblionet Drenthe én de betrokken bibliotheken nemen alle denkbare voorzorgsmaatregelen om de 
toegang tot de gegevens te blokkeren. Zowel de school als Biblionet Drenthe betreuren dit incident 
ten zeerste. 
 
Het is altijd verstandig om op te letten of uw persoonsgegevens worden misbruikt. Als u denkt dat 
dit gebeurt, meld dit dan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en –fouten. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op www.bibliothekendrenthe.nl/datalek 
 
 
 
Kinderpostzegelactie 2017 
Vanaf komende woensdag komen de kinderen uit groep 7 en 8 van onze school bij de deuren 
langs om kinderpostzegels te verkopen. We gaan samen met alle deelnemende scholen proberen 
om zo veel mogelijk te verkopen zodat we het doel halen. Het verbeteren van de leefsituatie van 
400.000 kinderen in Nederland en buitenland. 
De ouders van de groep 7 en 8 leerlingen hebben vandaag allemaal een begeleidende brief 
ontvangen. (hebben de leerlingen meegekregen) Omdat niet alle kinderen een eigen telefoon (met 
internetverbinding) hebben, is er als school voor gekozen om de bestelapp niet te gebruiken. Wij 
gebruiken dus de oude formulieren. Graag weer inleveren komende maandag 2 oktober bij de 
groepsleerkracht. 
 
 
 
 

http://www.bibliothekendrenthe.nl/datalek


 
 
 
 
 
 
MR nieuws: 
Tijdens de MR-vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: 

- Continurooster. Hierover bent u als ouders afgelopen dinsdagavond geïnformeerd. 
- Stand van zaken betreffende IKC; verbouwing 
- Activiteiten voor het komende schooljaar zijn uiteen gezet ( b.v. samenwerking 

Noaberhoeve) 
- Afronding van zaken betreffende het schoolplein en gebouw ( voetbalveld; schilderwerk, 

zandbak, verlichting) 
- Samenwerking PABO Zwolle ( Opleidingsschool) 

 
Na goedkeuring van de notulen op de volgende vergadering (18 oktober) kunt u deze inzien op 
school. De MR map staat in het kantoor van de directie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderboekenweek 
Op 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Gruwelijk Eng’ 
We willen de Kinderboekenweek openen op het plein met het lied Gruwelijk eng van Kinderen voor 
kinderen.  
Hierbij nodigen we alle instrument bespelende kinderen, ouders, opa’s en oma’s en/of andere 
betrokkenen uit om met ons mee te doen. Het is de bedoeling dat het lied gezongen wordt en 
tegelijk gespeeld door een ieder die dit kan en wil. Het lied is te vinden via de volgende link 
https://kvk.bnnvara.nl/video/gruwelijk-eng 
Daarnaast mogen de kinderen die dag ‘leuk’ griezelig verkleed naar school komen. 
 
Veel succes met oefenen!! 
 
 
 
 
 
Boekenmarkt 
Heb je boeken thuis liggen die je wilt/kunt verkopen? Dit kan op donderdagmiddag 
12 oktober om 14.00 uur op school. Deze middag mag jij je boeken verkopen voor 
€0,50 per stuk. Neem een kleedje en je boeken mee naar school. 
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn deze middag ook uitgenodigd om samen over 
de boekenmarkt te lopen.  
 
  
 

https://kvk.bnnvara.nl/video/gruwelijk-eng


 
 
 
 
 
 
Groep 1 en 2: 
Deze week werken we nog een beetje door over het thema “rupsje 
nooitgenoeg”. We hebben deze week geen knutseltaak maar vooral 
constructietaken. De kinderen gaan rupsen en vlinders maken met allerlei 
verschillende materialen die ze zelf mogen kiezen. Dit kunnen zijn blokjes of 
stokjes uit de rekenhoek, kralen en kralenplanken uit de kleuren en vormen 
hoek, grote blokken uit de bouwhoek en natuurlijk ook met alle verschillende 
materialen uit de constructiehoek. 
Hieronder nog enkele foto’s van het werken en spelen van afgelopen week, 
bij slecht weer in de speelzaal en bij mooi weer lekker buiten!   

 
 
      
 
 
Groep 3: 
We hebben afgelopen vrijdag de week bewegend afgesloten. We hebben buiten allemaal 
leesspelletjes gedaan, dit was erg leuk en gezellig. We hebben buiten met stoepkrijt een 
letterdictee gehouden, het spel ‘ren je rot naar de goede letter’ gespeeld, woorden gelezen met het 
hinkelpad en letters/woorden gemaakt in het zand. 
Deze week leren wij twee nieuwe woorden ‘pen’ en ‘en’. Met schrijven leren we ook de schrijfletter 
‘p’ en ‘e’. Met rekenen leren wij getalbeelden op dobbelstenen herkennen en oefenen we al een 
beetje de plussommen tot 10. Woensdag mogen we allemaal weer een nieuw biebboek uitzoeken 
bij de bibliobus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Groep 4: 
Vorige week was het de week tegen pesten. We hebben er over gesproken en een paar afspraken 
gemaakt. Ook hebben  leuke armbandjes voor iedereen besteld als teken dat we allemaal tegen 
het pesten zijn. Deze zijn nog niet binnen. 
 
Deze week komt van de vlinderstichting  
een pakketje met rupsen,  
eitjes en coconnetjes.  
We gaan twee weken werken over vlinders.  
 
 
We zijn nu begonnen met het taalboek van groep 4: taal op maat. Het eerste hoofdstuk gaat over 
“waar woon jij?”  
Rekenen gaat over aftrekken tm 20, met behulp van huisjessommen, tabellen en pyramides. 
Bij spelling leren we de woorden met een –eer; -eur; -oor aan het eind op de juiste manier 
schrijven. 
Woensdag komt de biebbus weer. Willen jullie de pasjes meenemen, als dat nog niet is gebeurd. 
 
 
 
Groep 5: 
Tijdens de taalles gaan we deze week nogmaals werken rondom het thema: ‘Aan tafel’. We gaan 
boodschappenlijstjes maken, ingrediënten rubriceren, alfabetiseren en een recept schrijven.   
 
Vrijdag sluiten we blok 1 en 2 af met een toets.   
 
Spelling staat deze week in het teken van het herhalen van de afspraak van gevangen (woorden 
die beginnen met be-, ge-, me-, te- en ver) en de  afspraak van toren (open lettergreep). Vrijdag 
maken we het dictee van blok 1.   
 
Met rekenen gaan we handig tellen, symmetrie herkennen, optellen en aftrekken onder 100 en de 
tafels herhalen.    
 
 
 
Groep 6: 
Deze week gaan we tijdens het rekenen werken met het schatten en berekenen van afstanden. 
Daarnaast werken we met redactiesommen, gaan automatiseren en oefenen we de tafels 1/t/m 
10. In de groep hebben de kinderen een tafelboekje om extra te oefenen. Het boekje met 
deelsommen is als oefenstof mee naar huis gegeven. Graag donderdag a.s. retour. 
Het hoofdstuk bij Taal over de smaakmakers, dubbelwoorden en tegenstellingen ronden we 
vrijdag af met de 1e taaltoets. Het opzoeken van woorden in het woordenboek is veelvuldig aan 
bod geweest. Aandachtspunten hierbij zijn: hoe zoek je een woord uit het woordenboek handig 
op? Op welke wijze kan het alfabet je ondersteuning geven? Het is natuurlijk nog even wennen om 
woorden vlot op te zoeken, maar het lukt steeds beter. Compliment hoor groep 6. 
Inmiddels zijn we gestart met de topografie van Drenthe. Veel plaatsen zijn voor de kinderen 
herkenbaar, dus leuk om op te zoeken en gemakkelijker om te leren. De oefenstof wordt op 28-08 
mee naar huis gegeven. De toets hiervan is op vrijdag 6 oktober. 
We zijn gezamenlijk gestart met het 1e verslag over de dolfijn. De eerste 3 tekst stukjes doen we 
samen, vervolgens mogen de kinderen zelfstandig het verslag verder afmaken. Bij het schrijven 
van de tekst stukjes besteden we aandacht aan het geven van goede informatie en het vormen 
van een logisch verhaal. Bij elk verhaal wordt een passende tekening gemaakt. 
Donderdagmorgen brengen de kinderen van groep 6 een bezoek aan de Noaberhoeve. Hierdoor 
komt de gymnastiek te vervallen. Vandaag hebben we genoten van een leuke volleybal clinic in de 
sporthal. De kinderen hebben hier een folder van meegekregen. 
 



 
 
Groep 7: 
Blijven jullie thuis goed de tafels oefenen?!  
Woensdag krijgen de kinderen uit groep 7 en 8 de bestelformulieren voor de kinderpostzegelactie 
mee naar huis. Ze mogen vanaf dat moment langs de deuren om ze te verkopen. 
 
 
 
Groep 8: 
Woensdag krijgen de kinderen uit groep 7 en 8 de bestelformulieren voor de kinderpostzegelactie 
mee naar huis. Ze mogen vanaf dat moment langs de deuren om ze te verkopen. 
Als het goed is hebben ze vandaag de info meegenomen. Deze week krijgen de kinderen wat  
Informatie mee betreffende het kamp. Zoals u weet gaan we in de week voor de herfstvakantie 
naar De Alinghoek in Drouwen. Op dit moment zijn we op de achtergrond druk bezig met de 
voorbereidingen. We zijn nog wel op zoek naar iemand die op maandagochtend en op 
vrijdagmiddag de tassen van de kinderen en de schoolspullen wil brengen en halen. 
 
 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


