
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van  
Kerstviering en kerstmarkt 
We kijken als school terug op een geslaagde kerstviering. Ook de kerstmarkt was een groot 
succes. Natuurlijk zijn er verbeterpunten maar al doende leert men. Een kerstmarkt/viering 
organiseren was niet gelukt zonder de hulp van vele ouders. Onze dank is groot! Ook alle 
bedrijven, ouders en andere mensen die de school gesponsord hebben willen we bedanken. Er is 
al met al een mooi bedrag opgehaald met de kerstmarkt dat weer ten goede komt aan de kinderen 
van school! 
 
Groep 1 en 2: 
Voor iedereen een heel goed, gezond en mooi 2018!!! 
In de groepen zijn we vanmorgen begonnen met elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ook 
hebben we geproost met een bekertje ranja en gesmuld van een heerlijk rolletje met slagroom. Bij 
het proosten hebben we ook nog wensen uitgesproken, veel vriendjes maken en veel cadeaus 
krijgen. 
Wij beginnen deze week rustig, even weer wennen aan het naar school gaan na 2 weken 
vakantie. Ook moeten we nog even wennen aan het continurooster. 
Het thema van deze week is tijd, we luisteren naar verhaaltjes en liedjes over tijd. De taak van 
deze week is een horloge, we vouwen het klokje en moeten dan de cijfers op de goede plek 
plakken. We oefenen deze week dus ook de cijfers tot en met 12 en proberen deze op de goede 
plek te plaatsen zodat de getallenrij klopt. Ook plakken we de dagen van de week op onze 
horloge, dit hoort natuurlijk ook bij tijd. 
      
Groep 3: 
Allereerst allemaal de beste wensen voor 2018. We hopen dat iedereen heeft genoten van de 
feestdagen en de vrije dagen. Vandaag zijn wij lekker rustig begonnen met elkaar, we hebben 
gekletst over de vakantie en samen gekeken naar de nieuwe spullen in de klas. Voor rekenen 
hebben wij nu echt een rekenkast met allemaal spelletjes rondom blok 4 + spelletjes met de QR 
scanner (i-pad). In de gang hebben wij nu lekker een leeshoek waar wij kunnen lezen of filmpjes 
rondom het lezen kunnen bekijken. Met lezen hebben wij vandaag geluisterd naar het verhaal van 
kern 5, deze kern gaat het over sprookjes. Heb je iets thuis rondom sprookjes, dan mag je dit 
meenemen. Donderdag gaan wij naar gym, denk allemaal aan je gymkleren. 
Vrijdag hebben wij feest in de klas van juf! Deze dag mag je verkleed komen en hoef je alleen 
maar een lunchpakket mee te nemen.  
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Groep 4: 
Iedereen een gelukkig, goed, gezond en liefdevol 2018 gewenst. 
We begonnen vanmorgen met een borrel en rolletjes op het nieuwe jaar!! Verder moest er 
natuurlijk veel verteld worden over de vakantie.  
We hebben nieuw groepjes gemaakt, dat is eerst natuurlijk even wennen, maar we maken het er 
het beste van!  
Voor rekenen hebben we er weer nieuwe spelletjes bij, om de doelen van blok 3 te oefenen: een 
rekenmat; een welk getal is het? (wie ben ik?); een ganzenbord om tafels te oefenen; een 
rekendomino; geldopoly. Kom gerust eens kijken… 
We zijn met hoofdstuk 5 van taal begonnen: “Op school”. Vandaag oefenden we de woordenschat: 
welke ruimtes zijn er binnen en buiten de school. 
Morgen zullen we de tafels weer gaan toetsen, dus nog even flink je eigen tafel oefenen. 
Nogmaals de volgorde van het afnemen: tafel van 1, 10, 2, 5, 3, 4 , doorelkaar 1 tm 5; tafel van 6, 
7, 8, 9, alle tafels 1 tm 9 doorelkaar, tafel van 11 en 12. 



 
 
 
Groep 5: 
 
Allereerst allemaal de beste wensen voor 2018!  
Met rekenen hebben we een herhalingsweek. Zo besteden we o.a. aandacht aan klokkijken; 
tafelsommen en deelsommen en + en – sommen over het tiental. 
Tijdens de taallessen werken we verder rondom het thema: ‘Mode’. Deze week staat tevens een 
taaltoets op het programma. 
Met spelling staat de afspraak ‘spinnetje’ centraal (ingewikkelde verkleinwoorden).  
Deze hele week zal juf Janine in de groep zijn. 
 
 
 
Groep 6: 
 
Allereerst iedereen een heel fijn en goed 2018 gewenst. We hopen dat men genoten heeft van 2 
heerlijke vakantieweken. Alle leerlingen hebben vlak voor de vakantie een nieuwe plaats in de klas 
gekregen. Dat betekent met andere kinderen binnen je tafelgroep samenwerken, overleggen en 
plezier maken. Ook is er weer een nieuwe gym rij gemaakt.  
Tijdens de rekenles gaat het deze week over het verdelen van breuken en het omgaan met 
digitale en analoge tijden. Hierbij wordt er een beroep gedaan op de uren, minuten en seconden 
( 9 uur 14 minuten en 11 seconden =9.14.11 of 21.14.11)  
Het vlot kunnen klokkijken is nu aan te bevelen om het bovenstaande toe te kunnen passen. We 
gebruiken in de groep concreet materiaal en allerlei sites erbij. Dat betekent dat er gedurende de 
gehele week flink geoefend wordt met breuken en tijd. Toevallig gaat het bij taal over het 
hoofdstuk: Hoe laat is het?  
We zijn hier bezig met uitdrukkingen die over tijd gaan; zinnen omschrijven op een overdreven- 
ongeveer en precieze manier; en werken met de woordenschat van tijd. Ook wordt er een begin 
gemaakt van het toepassen van de juiste leestekens op het juiste moment. Hierbij gaat het om de 
punt, komma, vraagteken, uitroepteken en aanhalingstekens.  
Het thema bij natuur is: winter. In de klas is er een thematafel omtrent dit onderwerp ingericht. De 
kinderen maken in groepjes een informatieblad over de winter. Als het klaar is wordt het aan 
elkaar gepresenteerd. Ook de handenarbeid les staat in het teken van de winter.  
Graag deze week de rapporten inleveren! Hartelijk dank. 
Lio-stagiaire:  
Vanaf 5 februari komt Karlijn Wellen als lio-stagiare in groep 6. Dit houdt in dat ze ter afronding 
van haar Pabo opleiding en als voorbereiding tot leerkracht een uitgebreide stage zal gaan doen. 
Vanaf 15 januari komt ze eerst iedere maandag mee kijken in de groep en activiteiten en lessen 
gaan verzorgen. Nader info over de inzet van Karlijn in de groep volgt.  
 
 
 
Groep 7: 
We zijn weer begonnen! Iedereen een gelukkig en gezond 2018 toegewenst! Een week met een 
aantal flinke veranderingen. Een continuerooster, andere groepjes, en een andere juf op de 
donderdag en vrijdag. Juf Anja geniet momenteel van haar zwangerschapsverlof en zal worden 
vervangen door juf Marije. Juf Marije heeft voor de kerstvakantie al even kennis gemaakt met 
groep 7. We wensen juf Anja een fijn en goed verlof toe en juf Marije veel werkplezier in groep 7. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Groep 8: 
Iedereen  een heel fijn en goed 2018 gewenst. Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad  
We zijn vandaag met het continue rooster begonnen. Het is nog even passen en meten met de 
tijd. Met rekenen zijn we vandaag gestart met verschillende bewerkingen met breuken. Veel 
kinderen vinden dit nog lastig. Wat gebeurt er als je breuken gaat vermenigvuldigen of delen. 
Wat ga je doen met breuken die niet gelijk zijn. Voor veel kinderen is het handig om situatie te 
tekenen. 
Met taal werken we over persoonlijke voornaamwoorden. Het thema van blok 7 is “Een avondje 
uit” 
Met geschiedenis starten we met een nieuw onderwerp. Het heet “Twee keer Oorlog” 
Deze week bekijken we de kaarten en maken we een start met twee series (school tv) 
Met zelfstandig werken zijn we met nieuwe lijst begonnen. De kunst is om het tempo hoog te 
houden bij de opdrachten. 
 
 
 
 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


