
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 5 maart 2018 
 
Algemeen: 
 
Levelwerk: 
Vanaf deze week is de begeleiding van de Levelwerk leerlingen weer op de woensdagochtend. 
Iedere groep wordt op een vast tijdstip door mij (Ineke) begeleid ten aanzien van de gemaakte en 
de te maken opdrachten. Dit zijn opdrachten op het gebied van taal-rekenen en allerlei volgens de 
opzet en planning van Levelwerk. 
 
Rapporten: 
De rapporten worden op donderdag 15 maart mee gegeven. 
De 10- minutengesprekken worden gehouden op: 22 en 26 maart. 
U ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor. 
 
Groep 1 en 2: 
Na een heerlijke week vakantie zijn we vandaag weer begonnen. Deze week hebben wij als 
thema: voorjaar. We werken vooral over de voorjaarsbloemen en hun bolletjes. We kijken welke 
bloemen er in het voorjaar bloeien en leren hoe ze eruit zien (steel, blad, knop, bloem). Ook gaan 
we zelf bloemetjes poten, nu maar hopen dat alles op komt! We hopen zo ook zelf te kunnen 
ervaren hoe bloemen groeien en bloeien. 
De taken van deze week zijn het vouwen van bloemen door middel van een schuine vouw of 16 
vierkantjes. De kinderen mogen zelf kiezen welke bloem ze willen vouwen en hoe moeilijk ze het 
zichzelf maken. Ook kiezen ze zelf hoeveel bloemen er uiteindelijk in hun potje komen. 
Ook is er een tekentaak, de kinderen laten zien hoe een bloem groeit. Dit kan zijn door een reeks 
waarbij de groei te zien is te tekenen maar ook door een tekening van een bloem met alles er op 
en er aan. 
We leren deze week ook het liedje; er liggen bolletjes in de grond. 
Als het zonnetje zo fijn schijnt als vandaag gaan we daar ook lekker van genieten! We hopen hem 
veel te zien deze week! 
 
Woensdag 7 maart is het speelgoeddag! De kinderen mogen speelgoed meenemen van huis, 
graag wel letten op grootte en breekbaarheid. 
 
 
      



Groep 3: 
Na een heerlijke voorjaarsvakantie zijn wij vandaag gestart met het letterfeest. De klas was 
versierd en we hebben de hele dag over/met letters en woorden gewerkt. ’s Middags stonden er 
opeens een paar moeders bij ons in de groep en zijn we gestart met de letterspeurtocht. Overal in 
school hingen letters met kleine opdrachtjes (heel warm met de letter v = vuur). Daarna was het 
officiële gedeelte, we hebben allemaal ons letterdiploma gekregen. Het was een hele geslaagde 
dag! Leuk dat er zoveel papa’s, mama’s, opa’s en oma’s  waren.  
Deze week starten we met kern 7 en met rekenen in blok 5. De doelenkaarten kun je vinden op de 
deur, zodat je weet wat wij allemaal  gaan leren/doen. 
Donderdag gaan wij naar gym, denk allemaal aan de gymkleren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4: 
De voorjaarsvakantie is weer voorbij! Hopelijk heeft iedereen een fijne week gehad. Juf Letty is 
helaas ziek, dus zullen deze lessen overgenomen worden door juf Annemiek. Deze week gaan we 
met taal aan de slag met het thema tijd. Met spelling leren de kinderen deze week woorden met –
eeuw/-ieuw/-uw zoals sneeuw en duw. Bij rekenen staan de doelen van blok 4 centraal.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 5: 
Na een hopelijk fijne voorjaarsvakantie voor iedereen met veel ijspret gaan we weer van start.  
Rekenen zal deze week in het teken staan van het bepalen van de oppervlakte, sprongen maken 
in de telrij tot 1000 en herhaling. Eind van deze week maken we de toets. 
Met spelling werken we over de afspraak golf/golven (als je een woord dat eindigt op een f of s 
langer maakt, dan wordt de f vaak een v en de s vaak een z). Daarnaast herhalen we de 
afspraken toren (lange klank)  torren (korte klank) en eend (woorden die eindigen op een d). Deze 
afspraken vinden veel kinderen nog moeilijk. 
De taallessen zullen in het teken staan van bomen, bloemen en struiken. Zo leren we o.a. namen 
van bomen en struiken, werken we met dubbelwoorden, gaan we begrijpend luisteren en 
alfabetiseren. 
 
Groep 6: 
We hopen dat iedereen genoten heeft van een heerlijke vakantie. Vandaag zijn we in de nieuwe 
tafelgroepen van start gegaan. Een mooie manier om weer met andere kinderen te gaan 
samenwerken en te overleggen. 
Bij Taal starten we met het hoofdstuk: Wil jij mijn vriendje zijn? Themadoelen hierbij zijn: 
ontdekken dat woorden een vorm en een betekenis hebben; gebruiken van tegenstellingen en 
synoniemen; toepassen van gespreksregels. In dit hoofdstuk gaat het om verschillende soorten 
relaties (klasgenoten; landgenoten; ploeggenoten; buurtgenoten) Bij spelling blijven we het 
vervoegen van werkwoorden oefenen. Ook het vervoegen in de verleden tijd komt nu om de hoek 
kijken en dat is nog best lastig. 
Bij rekenen werken we aan de doelen die uit de voortoets van blok 4 naar voren zijn gekomen. Dit 
zijn: vermenigvuldigen en delen; optellen en aftrekken; breuken; klokkijken; gewichten en wegen. 
Per doel zijn er allerlei materialen bij elkaar gezocht, zodat de kinderen gericht kunnen oefenen 
waardoor de vaardigheid toeneemt. Iedere dag wordt er ten aanzien van een doel gerichte 
instructie gegeven. 
Bij Aardrijkskunde werken we volgens de methode 4 x wijzer aan Oost Nederland. De kinderen 
kunnen naar belangstelling opdrachtkaarten kiezen en maken om zoveel mogelijk te weten te 
komen. Hierbij worden de computers/I-pads regelmatig gebruikt. 
Verschillende kinderen hebben het 2e verslag mee naar huis gekregen om zich voor te bereiden 
op de presentatie. Helaas is het niet bij alle kinderen gelukt om het verslag voor de vakantie af te 
ronden. Dit doen we zo spoedig mogelijk. 
Natuurlijk gaan we ook weer enthousiast met het leesvirus verder. Deze week gaan we starten 
met een groepsopdracht: het maken van een draak. Ook deze foto’s worden binnenkort in de 
leesvirusgalerie gezet. Heeft u de foto’s van de leesviruskussentjes al op de site van het Leesvirus 
gezien? Het geheel is superleuk geworden. 
 
Groep 7: 
Bij taal zijn we gestart met het hoofdstuk: Kom bij de club. We leren begrippen rondom een 
vereniging en halen betekenissen uit contexten. Ook ervaren we dat zinsaccenten kunnen helpen 
bij het begrip van de zinnen. 
Tijdens de spellinglessen werken we met Franse leenwoorden zoals horloge, etage, bagage. 
Bij rekenen werken we verder aan de doelen van blok 4. Op deze wijze proberen we de 
vaardigheid van lastige sommen te vergroten. De stencils en andere materialen bieden 
ondersteuning hierbij. 
Tijdens Geschiedenis wordt er een tijdlijn van de 80-jarige oorlog gemaakt. Hierdoor hebben we 
inzicht gekregen wat er zoal gebeurd is. 
Juf Mirjam is ziek. We wensen haar van harte beterschap! 
 
Groep 8: 
Deze week zijn alle oudergesprekken gepland. Denkt u even aan de juiste formulieren hiervoor. 
Op maandag 12 maart hebben de kinderen een voorstelling in Emmen. Dit is in het kader van  
“De week van het geld”. De voorstelling is in Theater Loods 13 in Emmen (Flintstraat 29) 
De voorstelling begint om 10.45. Het is de bedoeling dat we rond 10.10 vertrekken vanaf school. 
Bij voldoende aanmeldingen kunnen we met auto’s. De ouders die rijden kunnen de voorstelling 
ook bekijken. Wilt U het doorgeven als er gereden kan worden. 



 
 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


