Weekbericht van 5 februari 2018

Algemeen
Even voorstellen:
Hallo allemaal!
Misschien hebben jullie mij al wel zien lopen in de school, ik ben Karlijn Wellen en vanaf vandaag
begint mijn eindstage. Ik zal op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig zijn in groep 6. Ik woon
hier in Erica. Ik vind het leuk om te koken en te bakken, ik sport in de sportschool
en ik zit op voetbal. Ik zit in het vierde jaar van de pabo Stenden Groningen.
Omdat ik in mijn laatste jaar zit, doe ik ook een onderzoek. Bij dit onderzoek ga ik
onderzoeken of de kinderen van groep 6 hun doelen omtrent breuken kunnen
behalen met behulp van lessen waarin ik probeer de talenten van de kinderen te
stimuleren. Heeft u als ouder van groep 6 hier vragen over? Kom dan gerust even
langs! Ik heb de afgelopen weken al een paar dagen meegelopen en ik heb er zin
in om nu écht te gaan beginnen!

Hallo!
Ik ben Suzanne Peters, 35 jaar. Ik woon samen met mijn 2 kinderen Justin
(7) en Noa (5) in Klazienaveen. Al 12 jaar ben ik juf en heb op verschillende
scholen gewerkt, o.a. het voortgezet onderwijs.
In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om naar de bioscoop te gaan of te gaan
shoppen. Ook ben ik fanatiek bezig met Crossfit.
Op de maandag en dinsdag kom ik in groep 5 en op de donderdag en
vrijdag in groep 7. Na de meivakantie ga ik juf Mirjam vervangen, omdat zij
dan met zwangerschapsverlof gaat. Mocht u de komende weken vragen
hebben, kom gerust even langs. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking!

Carnaval:
Komende maandag (12feb) is het carnaval op De Brummelbos!!! Iedereen mag dan verkleed
komen! We gaan er een gezellige ochtend van maken. Het is niet nodig de kinderen fruit of
drinken mee te geven. Ze worden voorzien van wat te drinken en iets lekkers. Om 12.00 uur zijn
de kinderen vrij. Bij goed weer sluiten we gezamenlijk af op het lage plein tegen 11.45 uur.
Natuurlijk zijn alle ouders/verzorgenden daarbij van harte welkom!

Groep 1 en 2:
Vorige week was het nog een winterweekje, zie hiervoor de foto.
Ook zijn we op bezoek geweest op de noaberhoeve (groep 1-2a vorige week,
groep 1-2b de week ervoor al). We mochten er de dieren voeren en de juffen
hebben een boekje voor gelezen; ‘over een kleine mol die wil weten wie er op
zijn kop gepoept heeft”.
.

Deze week werken we aan het thema feest. We
leren de letter f. De kinderen mogen van thuis
spullen meenemen met de letter f.
Groep 2 heeft tijdens schrijfdans een clown van
rondjes en een liggende 8 gemaakt! Wat waren ze
fijn aan het werk!
Deze week leren we ook nog een liedje en luisteren
we naar feestverhalen.

Groep 3:
We zijn bijna weer compleet, fijn!
Vandaag hebben wij geluisterd naar het verhaal van kern 6 ‘kom jij ook uit een ei?’. Morgen leren
wij het eerste woord van kern 6; geit. Op de Naoberhoeve hebben ze geiten lopen, dus we gaan
morgenmiddag met z’n allen naar de Naoberhoeve om daar de geit eens van dichtbij te bekijken.
Deze week leren wij ook het woordje ‘uil’. Bij dit woord hebben wij van meneer uil uilenballen
geregeld. Deze uilenballen willen wij graag vrijdagochtend om 08.30 uur met hulp van
vaders/moeders gaan uitpluizen. Wie wil ons daarbij helpen? Geef dit even door… wij hebben al
bakjes en loepjes klaar liggen om dan eens alles goed te gaan bekijken.
Met rekenen oefenen wij het maken van plus- en minsommen tot 10 uit ons hoofd. De bussommen
kunnen ons hierbij helpen (hoeveel stappen er in of er uit “+ en –“). Ook gaan we deze week
verder met het oefenen van geld rekenen. Om het klokkijken (doel blok 4) te blijven oefenen, hebben
wij vorige week een klok geknutseld. Op deze manier kan iedereen thuis ook het klokkijken blijven
oefenen (heel- en half uur). Deze week krijgen wij de tijd om deze knutsel af te maken.
Vraag: hulpouders vrijdagochtend 08.30 uur  uitpluizen van braakballen 

doel: ik ken de hele en halve uren (blok 4).

Groep 4:
Deze week moet in groep 4 nog veel cito’s worden afgenomen, omdat de juffen vorige week ziek
waren. Voor rekenen betekent het deze week cito en de voortoets van blok 4. Volgende week
sluiten we blok 3 af.
Bij taal beginnen we met een nieuw hoofdstuk: Lekker spelen. Over binnen en buiten spelletjes
met de spelregels hiervan, welke materialen heb je nodig etc.
Spelling gaat over slurf: je hoort een u tussen de laatste medeklinkers, maar je schrijft hem niet.
Meester Jacob is deze week voor het laatst in groep 4, hij gaat nu naar groep 8.

Groep 5:
Vanaf deze week is juf Suzanne op maandag en dinsdag in onze groep. Op woensdag, donderdag
en vrijdag is juf Janine er. Meester Dennie is op dinsdag, woensdag en vrijdag in de groep (i.v.m.
verplichtingen op zijn school zijn zijn stagedagen veranderd t.o.v. eerdere berichten). Juf Suzanne
veel plezier in groep 5!
Rekenen: We starten deze week met een nieuw blok van rekenen. N.a.v. de voortoets weten de
kinderen aan welke doelen ze kunnen werken.
Met taal zijn we vorige week gestart met het thema: 'Een kwestie van tijd'. Deze week gaan we
hiermee verder. Zo gaan we een woordschilderij maken (bijv. het woord zebra schrijven in zwierige
zwart-wit letters), gaan we een weerbericht schrijven en weersymbolen tekenen. Eind van de week
maken de kinderen de taaltoets (die zal gaan over de afgelopen 2 thema’s).
Spelling: We herhalen de afspraken van stripboek, zwembroek (dubbelwoorden) en spinnetje
(ingewikkelde verkleinwoorden). Eind van de week maken we het dictee van blok 4.
Donderdag brengen we wederom een bezoek aan de Naoberhoeve. Het thema zal deze keer
'voeding' zijn.

Vrijdag gaat juf Mylou een les handvaardigheid geven. Hiervoor hebben alle leerling een (leeg) wcrolletje nodig. Graag allemaal deze week één ( of meerdere 😉 ) wc-rolletje(s) meenemen. Alvast
bedankt.
Groep 6:
Inmiddels zijn we enthousiast bezig met het maken van een leesvirus kussentje. Wat fijn dat er
zich al ouders hebben opgegeven om deze 17 kussentjes in elkaar te zetten. De verwachting is,
dat het geheel vanaf woensdag in elkaar genaaid kan worden. Alvast hartelijk dank voor het
aanbod! Ook deze week gaan we proberen om de leesvirus opdracht zo goed mogelijk te
vervullen. We hebben te maken met een boekvraag en internetvraag over het boek: De zee kwam
door de brievenbus. De kinderen hebben het opdrachtenblad weer mee naar huis gekregen om op
internet te kunnen zoeken.
Bij rekenen zijn we gestart met een nieuw blok. Deze week staat het rekenen in het teken van
breuken en digitale tijden. In de groep hebben we een overzicht van de leerdoelen van rekenen
blok 4 gehangen. Op dit overzicht kunt u lezen wat er zoal de komende weken aan bod komt. Er
wordt van uitgegaan dat de beheersing van de tafels, het klokkijken (analoog) voldoende aanwezig
is om een stap verder te gaan met de grote keersommen en de digitale tijden. Dit is nog niet bij
iedereen het geval. De kinderen weten zelf welke onderdelen ze nog lastig vinden. Advies: graag
regelmatig thuis even oefenen .
Bij taal zijn we gestart met het hoofdstuk: Zo nu en dan opklaringen. Naast de woordenschat wordt
er aandacht besteed aan uitdrukkingen die met het weer te maken hebben, lidwoorden,
telwoorden ,aanwijswoorden en naamwoorden.
Bij spelling is er deze week een herhalingsweek van de aangeleerde strategieën. Het gaat hier om
woorden met -tie; vervoegen van werkwoorden; korte en lange klanken.
De afname van de Cito toetsen is voor veel kinderen klaar. Voor de kinderen die ziek zijn geweest,
betekent het dat ze hier de komende dagen aan kunnen werken om het af te ronden.
Vanaf vandaag komt juf Karlijn op maandag, dinsdag en woensdag als LIO-er (leerkracht in
opleiding) in groep 6. Dit betekent dat ze voor haar opleiding veel lessen zal gaan verzorgen. Op
de momenten dat Karlijn de lessen in de groep verzorgt, worden kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben op een bepaald vakgebied door mij individueel of in kleine groepjes extra geholpen.

Groep 7:
Wij bedanken juf Marije voor de fijne tijd in groep 7! Heel veel succes met je nieuwe
uitdaging(studie)! Tegelijkertijd verwelkomen we juf Suzanne, die op donderdag en vrijdag juf Anja
zal vervangen en na de meivakantie op maandag t/m woensdag juf Mirjam (zwangerschapsverlof).
Juf Suzanne veel succes op de Brummelbos in groep 7!
Vandaag hebben we de toets blok 3 van rekenen afgerond. Dinsdag en woensdag zullen we blok
4 gaan voortoetsen. Met taal zijn we in een nieuw blok begonnen. Dit gaat over rampspoed. Denk
dan bijvoorbeeld aan allerlei natuurrampen zoals, om het actueel te houden, de aardbevingen in
Groningen. Maar ook aan de watersnoodramp 1953, of aan een tsunami, vulkaanuitbarsting enz.
Deze week maken we voor topo een begin met West-Europa.
Groep 8:
Afgelopen vrijdag hebben we een carnavalslied geleerd en alvast de polonaise geoefend.

Vrijdag 9 februari: topo toets van Noord Amerika.

De meeste toets onderdelen hebben we gehad.
De komende week gaan we nog aan de slag met de werkwoordspelling.
De kinderen hebben een onderwerp gekozen. Het is de bedoeling dat ze eerst informatie
verzamelen over het onderwerp (kan ook thuis). Met deze informatie maken ze stukjes
tekst en tekeningen. Op het eind gaan we aan het knutselen en zorgen voor een mooie
presentatie. Als kinderen thuis de info uitprinten kunnen ze op school snel aan de slag.
Ook kunnen ze instanties aanschrijven voor info. Misschien kunt u thuis even meedenken.

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

