Weekbericht van 15 januari
Woensdag staat de biebbus er weer! Vergeten jullie de boeken niet?!

Veiligheid op de fiets
In deze periode van het jaar is het ’s ochtends nog erg donker als de kinderen naar school fietsen.
Het is van het grootste belang dat ze gezien worden in het verkeer. Goede verlichting is daarom
absolute noodzaak. De brigadiers lieten ons weten dat helaas niet alle kinderen goed zichtbaar
zijn omdat de verlichting van de fiets defect is. We denken dat het goed is u daarover te
informeren. Mogelijk kunt u, in het belang van de veiligheid van uw kind(eren), de verlichting even
controleren. Zo zorgen we er samen voor dat de kinderen veilig van en naar school kunnen
fietsen!
Even voorstellen:
Hallo!
Ik ben Marije Eijkelkamp, 26 jaar. Ik woon in Emmen. In juli ben
ik afgestudeerd aan de academische Pabo. Dit betekent dat ik
naast een Pabo-diploma ook een diploma Pedagogische
Wetenschappen heb behaald. Na het behalen van mijn
diploma’s ben ik voor 5 weken naar Zuid-Afrika geweest om
vrijwilligerswerk te doen in een weeshuis.
Ik hou erg van dansen en volg les in verschillende dansstijlen
zoals klassiek ballet, jazzdance, lyrical en modern. Ook speel ik
dwarsfluit en hobo en zing ik in de jongerenband van de
katholieke kerk in Klazienaveen. Daarnaast vind ik het leuk om
te lezen en om creatieve dingen te doen. In de weekenden en
vakanties werk ik in Wildlands Adventure Zoo Emmen.
Ik ga juf Anja vervangen in groep 7, omdat ze met
zwangerschapsverlof is. Voor de kerstvakantie heb ik al kennis
gemaakt in groep 7. Ik heb hier erg veel zin in.
Heeft u vragen voor mij, laat het dan gerust weten!

Carnaval:
Maandag 12 februari (Rosenmontag)vieren we van 8.30-12.00 uur carnaval op de Brummelbos.
De kinderen mogen dan verkleed komen. Om 12.00 uur zijn alle kinderen vrij!

Uit de groepen:

Groep 1 en 2:
Vorige week zijn we begonnen met het thema tijd. We hebben het al veel
over klokken gehad, over de cijfers en de wijzers en dat je kunt zien hoe
laat het is op de klok. Zie hieronder enkele foto’s.

Deze week werken wij verder aan het thema tijd.
Vooral het verloop van dingen komt aan de orde,
zoals de dagindeling maar ook het leven van jong
naar oud.
Groep 2 heeft vanmorgen met behulp van een circuit
gewerkt met dagindeling, volgorde van vol naar leeg
(of leeg naar vol groep 1-2b), op de watertafel hebben
ze ervaringen op gedaan met water en inhoud en het
meten ervan. Ook hebben de kinderen van groep 2
gemeten hoeveel stappen je moet zetten aan de korte
kant, aan de lange kant en helemaal rond de
zandbak.

Groep 3:
Vorige week zijn wij gestart in kern 5. We hebben nu het woord reus en jas geleerd, morgen leren
wij het woord riem. Met rekenen hebben wij vandaag het klokkijken herhaald. Deze week oefenen
wij ook het maken van plus- en minsommen tot 10 (-en 20). Vanmiddag zijn wij gestart met de
lees- en rekenspelletjes, wat fijn dat er moeders/vaders zijn die ons willen helpen! Wij vonden het
erg leuk!
Donderdag krijgen wij met gym bezoek, we gaan dan leren badmintonnen. Dit gaan wij drie weken
samen oefenen onder begeleiding van een meneer/mevrouw. Denkt iedereen aan de gymkleren!
Deze week starten wij ook met de Cito toetsen. We starten met woordenschat en lezen samen met
juf (DMT / AVI). Dit zijn woordrijtjes en leesteksten.

Groep 4:
Donderdag hebben we een batminton clinic, we gaan dan leren badmintonnen. Dit gaan wij drie
weken samen oefenen onder begeleiding van iemand van de batmintonvereniging. Denk je aan de
gymkleren!
Met rekenen zijn we bezig met de + en – sommen die nog niet over het 10-tal gaan. Sommen als
41+ 16= en 67-13= oefen thuis vooral de sommen tot 10 nog een keer, want die heb je ook hierbij
nodig. We gaan weer verder met de tafels, dit gaat bij de meesten al best goed! Ga zo door…
Taal gaat over hoe je een tekst op een chronologische volgorde zet. Ook de dagen van de week
komen hier aan de orde.
We herhalen bij spelling de afspraken: worst, struik ,schaap. En bij schrijven komen deze periode
de hoofdletters: C, O, Q, G, A aan bod, allemaal familie van elkaar!

Groep 5:
Vandaag hebben we tijdens de gymles een badminton clinic gekregen. Er volgen nog 2 lessen en
tijdens deze lessen zal de techniek van het badmintonnen worden bijgebracht. De kinderen
hebben enthousiast en sportief meegedaan.

Tijdens de rekenlessen gaan we redactiesommen (verhaaltjessommen) oefenen, klokkijken en +
en – sommen oefenen.
Met taal zijn we gestart met een nieuw thema, nl: ‘Sport lekker mee!’. We leren dat sportwoorden
meer dan één betekenis kunnen hebben, maken onderscheid tussen veld-, zaal- en watersporten
en leren specifieke vaktaal rondom een aantal sporten.
Met spelling staan de dubbelwoorden centraal. Dubbelwoorden zijn woorden die bestaan uit 2
losse (bestaande) woorden die je aan elkaar schrijft (bijv. zwembroek, verfpot, schoolplein).
De natuurlessen gaan de komende weken over tanden en kiezen. Vandaag hebben we gewerkt
over wisselen, het melkgebit, het aantal en soort tanden en kiezen.
Deze week maken we een start met Cito DMT (woordjes lezen). Volgende week staan Cito
rekenen en Cito spelling op het programma.

Groep 6:
De komende weken hebben we tijdens de gymlessen te maken met een badminton clinic. In 3
lessen wordt de techniek van het badmintonnen bijgebracht. Vanmorgen was de 1e les hiervan.
Met veel enthousiasme hebben de kinderen van groep 6 hieraan deelgenomen.
Deze week staat voor alle kinderen de boekbespreking gepland. Het is de bedoeling om op een
leuke manier kennis te leren maken met allerlei schrijvers, illustrators en leuke boeken. Graag ’s
morgens het boek en formulier voor de boekbespreking mee nemen.
Tijdens de rekenlessen gaan we het ook deze week hebben over de breuken. Inmiddels hebben
we hier op allerlei wijze al kennis mee kunnen maken. Zelfs de breuken dab is geïntroduceerd. De
kinderen kunnen de teller en de noemer herkennen en benoemen. Nu proberen we het toepassen
onder de knie te krijgen. Dit doen we op verschillende manieren: breukendoos; vouwen; cake
snijden.
Bij taal ronden we deze week het hoofdstuk over tijd af. We hebben geleerd om zinnen op een
overdreven manier, op een ongeveer manier en precieze wijze te omschrijven. Daarnaast zijn we
begonnen met het plaatsen van aanhalingstekens en leestekens. We merken dat dit best nog
lastig is om toe te passen in een verhaal.
Ook deze week gaan we bij spelling verder met het vervoegen van werkwoorden in de
tegenwoordige tijd. We starten steeds met het zoeken van het hele werkwoord. Als we de stam
gevonden hebben, gaan we het veranderen als het om iemand anders dan de ik-vorm gaat.
Deze week maken we een start met Cito spelling en Cito rekenen.
Leesvirus:
Ook dit jaar nemen we weer deel aan het leesvirus. Het leesvirus is een leeswedstrijd gedurende 8
weken. We ontvangen woensdag de hiervoor bestemde boeken. Iedere week is er een boekvraag
of internetvraag over een bepaald boek. Daarnaast zijn er ook veel creatieve opdrachten in te
vullen. Doel hiervan is leesbevordering en leesplezier.
Maandag 22 januari is er voor de groepen 5 en 6 een voorstelling op school. Het gaat over:
Domovoj Maximus; een sprookje over mediawijsheid.
Vandaag is juf Karlijn begonnen met haar stage in groep 6. We wensen haar de komende tijd veel
succes.

Groep 7:
Afgelopen week is juf Marije gestart in groep 7. Zij vervangt juf Anja die van haar
zwangerschapsverlof geniet. Afgelopen week hebben we hele leuke proefjes over lucht gedaan.
Het ging erom om lucht zichtbaar en voelbaar te maken door bijvoorbeeld een fles leeg te knijpen
in een bak water en een glas met lucht onder te duwen in het water.
25 jan a.s. is de topotoets van Duitsland.
Komende maandag gaan we starten (ook de andere dagen van deze week zijn er cito’s) met de
cito’s midden 7. Ga op tijd naar bed en zorg ervoor dat je kunt laten zien wat je al kan!

Groep 8:
Deze week gaan we met begrijpend lezen wat extra oefeningen maken. De komende weken staan
verschillende cito ’s op het programma. Deze onderdelen worden gebruikt voor de
plaatsingswijzer. Met geschiedenis hebben de kinderen vorige week virtueel deelgenomen aan de
eerste wereldoorlog middels een spel. Deze week gaan we hier mee verder. Voor veel kinderen is
het goed om de grote keersommen en de deelsommen nog eens te oefenen. Het even weer
doornemen van tafels is ook niet verkeerd.

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

