
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 19-02-2018 
 
Algemeen 
 
Even voorstellen… 
 
Hallo allemaal,  
Mijn naam is Annemiek Molema. Naast mijn studie vind ik het erg 
leuk om te handballen. Daarnaast heb ik ook een webshop met baby 
en kinderkleding waar ik graag mee bezig ben in mijn vrije tijd. Ik zit in 
mijn afstudeerjaar van de PABO aan de Hanze Hogeschool te 
Groningen. Vanaf vandaag (19 februari) kun je mij regelmatig 
tegenkomen hier op de Brummelbos. In de komende periode zal ik op 
de maandag, dinsdag en woensdag het onderwijs van groep 4 (de 
groep van juf Letty en juf Charon) verzorgen. Mocht je me 
tegenkomen, maak dan gerust een praatje.   
 
 
Juf Anja 

Hieperdepiep hoera!!! 06-02-2018 is juf Anja bevallen van een gezonde dochter “Annabel”. Juf 
Anja (en de rest van het gezin) van harte gelukgewenst met Annabel!  
Voor wie nog een kaartje wil sturen, hier een deel van het geboortekaartje met adres: 
Dennenstraat 8, 7844 LH Veenoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Speelgoedmiddag groep 3-4-5 
Op donderdagmiddag houden de groepen 3, 4 en 5 een speelgoedmiddag. Je mag iets van huis 
meenemen wat tegen een stootje kan en niet te groot is. 
 
 
 
 
Overblijf ouders bedankt! 

De overblijfouders hebben als afscheidscadeau aan kinderen en team een muziekkar gegeven. 
Hier zijn we natuurlijk heel blij mee. De kinderen van de groep 1-2 A mochten hier als eerste 
gebruik van maken. Namens kinderen en team heel hartelijk bedankt voor het prachtige cadeau. 
Zie foto’s 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Groep 1 en 2: 
Vorige week donderdag had groep 1 een techniek uurtje, vandaag heeft groep 2 dit gehad. De 
techniekles ging over lucht. Wat kun je allemaal doen met lucht en wat heb je er voor nodig. Ook in 
de kring hebben we gesproken over lucht, we hebben een versje geleerd over een ballon en een 
liedje.  

 

 
 
Deze week werken we verder over lucht, maar gaan we ook bespreken hoe “ik” er eigenlijk uit zie. 
We benoemen wat er allemaal aan ons te zien is en maken hiervan een tekening op een ballon. 
Deze ballon moeten we eerst uitknippen.  
Na een leuke en plezierige week hebben wij een week vakantie! Op vrijdag is er een studiedag 
voor het team en zijn de kinderen dus vrij. 
Voor iedereen een gezellige en fijne vakantie!! 
      
 
 
 
 
 
Groep 3: 

Nog een paar dagen en dan zijn we lekker een weekje vrij. Ik hoor al dat een paar de sneeuw 
gaan opzoeken, lekker!  
Voordat het zover is gaan wij deze week kern 6 met elkaar afsluiten. Maandagmiddag 5 maart 
gaan wij dit feestelijk met elkaar afsluiten, uitnodiging volgt. Vorige week hebben wij met elkaar 
blok 4 afgerond. Deze week maken wij de voortoets van blok 5, blijven wij het maken van plus- en 
minsommen tot 10 oefenen en leren wij met klokkijken ook al de kwartieren (kwart voor / kwart 
over). Na de vakantie starten we echt met blok 5. Omdat donderdag onze laatste dag is voor de 
vakantie, mag iedereen speelgoed van huis meenemen (wat tegen een stootje kan en in de tas past). De 
gymles gaat deze dag niet door.  
Na de vakantie willen wij graag fris met elkaar starten. Zijn er papa’s/mama’s die speelgoed uit de 
klas willen schoonmaken in de vakantie? Dit mag je woensdag of donderdag in de klas komen 
ophalen, alle hulp is welkom!! 
 
 
 
 



 
Groep 4: 

Vanaf vandaag hebben we een nieuwe stagiaire in de groep. Ze heet juf Annemiek. Annemiek 
gaat over een paar weken de groep overnemen op de maandag, dinsdag en woensdag (lio-stage). 
Het is dan de bedoeling dat op deze dagen juf Letty en juf Charon steeds meer uit de groep gaan. 
Zij zullen zich dan bezig houden met extra hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Bovendien 
besteden ze tijd aan het ontwikkelen van materialen en … bij de doelen van rekenen. Ook willen 
we proberen om de spellingslessen op deze manier in te zetten (met doelen). 
We zijn begonnen met het nieuwe blok van rekenen, de kinderen hebben de voortoets weer 
gedaan en weten aan welke doelen ze nog aandacht moeten besteden. 
Bij taal gaat het hoofdstuk over: Kleren maken de man. Het doel is vooral: het maken van goede 
zinnen in een goede tijdsvolgorde. 
Donderdagmiddag hebben we speelgoedmiddag. 
 
Groep 5: 
Deze laatste week voor de voorjaarsvakantie is tevens de laatste week op de Brummelbos voor 
Noah. Noah gaat verhuizen en daarom naar een andere school. “Noah we wensen je heel veel 
plezier op je nieuwe school!!” 
Tijdens de taalles werken we verder rondom het thema: ‘Boodschappen doen.’ We ervaren dat op 
gebouwen woorden kunnen staan die de functie van het gebouw aanduiden, we bedenken 
passende namen voor gebouwen, we gaan een verslag schrijven en borden tekenen. 
Met spelling staat de afspraak van geit centraal (woorden die met ei of au geschreven worden). 
De rekenlessen staan in het teken van de volgende doelen: Schatten en rekenen met 
geldbedragen en een totaalbedrag berekenen door het toepassen van de tafels. 
Donderdagmiddag is speelgoedmiddag. Er mag speelgoed van huis meegenomen worden wat 
tegen een stootje kan en niet te groot is. Vrijdag is een studiedag voor het team. De kinderen zijn 
dan vrij. We wensen iedereen alvast een fijne voorjaarsvakantie toe! 
 
 
 
Groep 6: 
Inmiddels wordt er volop gelezen in de boeken van het leesvirus De punten van vorige week zijn weer 
behaald; SUPER!! De Leesviruskussentjes  zijn klaar; dat betekent dat we foto’s in de galerie kunnen gaan 
zetten. Wat zijn ze prachtig geworden. 
Bij het rekenen werken we verder aan de breuken, het automatiseren van grote getallen en het uitrekenen 
van grote keer en deelsommen (6 x 67= ; 52: 4 =) Ook gaan we getallen aanvullen tot een miljoen. Samen 
zijn we tot de conclusie gekomen dat het heel handig is om bij moeilijke sommen de som uit te rekenen in 
tussenstapjes en de tussen antwoorden op papier te zetten om het overzicht op de som te bewaren. 
Bij spelling zijn we gestart met het veranderen van werkwoorden in de verleden tijd. De komende tijd gaan 
we hier veelvuldig mee aan het oefenen. Ook komen deze week de woorden met -heid aan de orde 
(mogelijkheid; wijsheid)  
Bij taal starten we met een nieuw hoofdstuk: De kost verdienen. Hierbij gaan we beroepen categoriseren; 
leren een beroep beter kennen aan de hand van begrippen en blijven we actief oefenen met naamwoorden, 
lidwoorden, aanwijswoorden, onderwerp en persoonsvorm. Dit lukt al steeds beter; fijn! 
Deze week staat in het teken van het afronden van het 2e verslag. De kinderen die het verslag afhebben, 
krijgen het voorzien van presentatie datum mee naar huis. De presentatie mag met een power point maar is 
niet verplicht. De opbouw van de power point mag naar eigen keuze. Daar waar uw kind zich prettig bij 
voelt kan bijdragen tot een leuke presentatie. Dit kan zijn een power point van veel plaatjes gecombineerd 
met vertellen of weinig plaatjes gecombineerd met veel tekst of alleen tekst. Het meenemen van een vlag, 
klompen, een poster of iets dergelijks zijn leuke dingen om de presentatie vorm te geven. 
Donderdag gaan we nieuwe tafelgroepen maken, zodat iedereen voor de vakantie weet, waar hij/zij na de 
vakantie komt te zitten. Ook volgt er een nieuwe gymrij. 
Alvast een fijne voorjaarsvakantie gewenst. 
Memo groep 6: donderdag 22-02 topo toets Utrecht. 
 
 
 
 
 



 

 
Groep 7: 
Bijna twee weken geleden is juf Anja bevallen van een prachtige dochter Annabel. Wij 
wensen juf Anja en de rest van haar gezin veel geluk en gezondheid toe, van harte 
gefeliciteerd! Vandaag hadden we de primeur want juf Anja kwam even met bijna twee 
weken oude Annabel op bezoek! Wat een dotje, we hebben genoten van het bezoekje 
inclusief de beschuit met muisjes die natuurlijk niet mag ontbreken. Zie de foto’s hieronder. 
Deze week maken we de taal en de spellingstoets blok 5. De voortoets rekenen blok 4 is 
vorige week afgenomen. We weten nu allemaal met welke doelen we gaan werken de 
komende tijd. Op dinsdag en af en toe een hele week krijgen we versterking van juf Manon. 
Juf Manon is eerstejaars PABO stagiaire, we wensen haar een leerzame leuke tijd in groep 

7.    

 
Groep 8: 
Op dit moment hebben we de meeste toetsen gehad. Richting het vervolgonderwijs kunnen de  
Plaatsingswijzers verder ingevuld en afgewerkt worden. In de eerste week na de vakantie wil ik 
graag de gesprekken plannen met ouders en kinderen. Het zou daarom erg fijn zijn als de 
formulieren zo snel mogelijk terug komen. Ik kan dan de planning rond maken. De kinderen 
moeten de formulieren donderdag weer mee naar huis zodat u weet wanneer u verwacht wordt. 
Met rekenen en taal zijn we met de nieuwe blokken begonnen. Vandaag stond het meten op het 
programma.  
 



 
 
                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 

 

 
 
 
 
 


