
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 12 maart 2018 
 
Algemeen 
 
Koningsspelen:     
  
De Koningsspelen 2018 komen eraan! Vrijdag 20 april vieren we dit met elkaar. Groep 1 t/m 4 
spelen de Koningsspelen op school en de kinderen van groep 5 t/m 8 vieren dit op de sportvelden 
van SC Erica.  
Meer informatie volgt!   
Oproep: zijn er ouders/verzorgers die mee willen helpen deze dag? Zowel op school, als op de 
sportvelden hebben we extra hulp nodig. Je kunt je aanmelden bij de leerkrachten van onze 
school. Alvast bedankt!! 
 
Rapport: 
In het vorige weekbericht stond een foutje: de rapporten gaan dinsdag 20 maart mee naar huis. 
Deze week krijgt u wel al de uitnodiging voor de 10 minutengesprekken mee. Deze zijn op 
donderdag 22 maart en maandag 26 maart. 
 
Biebbus 
Het heeft even geduurd.. maar woensdag staat de biebbus er weer! 
Denk allemaal aan je biebboeken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Groep 1 en 2: 
Wij gaan deze week verder met het thema; voorjaar, groeien en bloeien. 
Vorige week hebben we zaadjes en bolletjes gepoot. Spannend! Elke dag even kijken of er al iets 
groeit! En ja hoor vandaag zien we dat de tuinkers en de zonnebloem gegroeid zijn! Hoera! 
We werken deze week verder aan de taken van vorige week, we tekenen met wasco van bol tot 
bloem. We vouwen voorjaarsbloemen waarbij de kinderen zelf bepalen hoe moeilijk ze hun taak 
maken, er zijn voorbeelden op verschillende niveaus.  

 
 
 
Morgen gaan we naar een voorstelling in de gymzaal bij de anbrenge. De voorstelling heet kokers, 
en in deze voorstelling maken 2 dansers van papieren kokers hun eigen wereld. De voorstelling 
begint om 11 uur, we gaan lopend naar de voorstelling. 
 
Instroom: 
Vanaf februari zijn er weer aardig wat kinderen ingestroomd in de kleutergroepen, ook de 
komende weken verwelkomen wij steeds nieuwe kinderen. 
In groep 1-2 a zijn dit: 

- Guus Einhaus 
 
In groep 1-2 b zijn dit: 

- Jop Kieft 
- Timo Lambers 
- Luca Oostland 

We hopen dat jullie allemaal een leuke en leerzame tijd zullen hebben op de brummelbos! 
      
Groep 3: 
Deze week leren/oefenen wij met rekenen het rekenen met driehoeksgetallen en staan we stil bij 
de ‘Week van het Geld’. Een voorbeeld van het driehoeksgetal kun je zien bij de ingang. Met lezen 
leren wij morgen de ‘ng’ woorden (ring, zing, wang).  
Woensdag: Biebbus (denk allemaal aan de boeken) 
Donderdag: Gym  
 
 
Groep 4: 
Deze week besteden we aandacht aan het thema: Week van het Geld! Wanneer ben je rijk? Ook 
met rekenen gaat het over geld: doel 8: Handig geld tellen. 
Taal gaat over ‘tijdwoorden’ Ze kunnen naar verleden en toekomst wijzen. We gaan zinnen 
schrijven met tijdwoorden en maken verhalen met een goede volgorde. Bij spelling hebben we de 
afspraak: -aai, -ooi, -oei woorden. 
 
 
 
 



 
 
 
Groep 5: 
Met spelling werken we nogmaals 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). Ook deze week veel 
aandacht voor de afspraken met de lange en korte klank (afspraken toren en torren).  
De taallessen staan wederom in het teken van bomen, bloemen planten. Zo gaan we een verhaal 
schrijven aan de hand van de 5 W’s (wie, wat, waar, waarom, wanneer), gaan we bloemen 
omschrijven, vruchten koppelen aan de juiste boom of struik en alfabetiseren. Vrijdag maken we 
de taaltoets. 
Rekenen: Begin van de week maken we de voortoets van rekenen. Eind van de week starten we 
met het eerste doel van dit blok, nl. sprongen kunnen maken in de telrij van 1000. 
Afgelopen vrijdag heeft juf Mylou met een aantal leerlingen fruitbakjes gemaakt. De komende 2 
vrijdagen komen de andere leerlingen aan de beurt. 

 
 
Groep 6: 
Juf Ineke is ziek. We wensen haar beterschap! 
Deze week besteden we aandacht aan de week van het geld. Het lesmateriaal van Wijzer in 
geldzaken heeft tot doel kinderen financiële kennis en vaardigheden bij te brengen. Dit doen we 
aan de hand van de volgende lessen: De wereld van het geld; sparen en vooruitkijken; echt of nep 
geld; en zelf geld verdienen. Door middel van de grote posters in de klas worden we ons bewuster 
van de verschillende mogelijkheden met geld. Aan het eind van de week ontvangen de kinderen 
als beloning een diploma geleverd door Wijzer in geld zaken. Bij de rekenlessen wordt er intensief 
gewerkt aan de doelen van blok 4. Op deze wijze verhogen we de vaardigheid in het toepassen 
van de verschillende onderdelen. Onderdelen die veelvuldig geoefend worden zijn: breuken, 
automatiseren, klokkijken. Deze week maken we de toets van rekenblok 4. Tijdens de taallessen 
hebben we te maken met zin en onzinwoorden. Ook maken we een verhaal af door vriend of 
vijand woorden te gebruiken. We merken dat de vriend woorden een ander gevoel geven dan de 
vijandwoorden. Bij de spellinglessen hebben we te maken met een herhalingsweek, Het 
vervoegen van werkoorden in de tegenwoordige of verleden tijd wordt opnieuw aangeboden. 
Iedere maandag ontvangen de kinderen een schema voor het zelfstandig leren. Op dit schema 
staan verplichte en vrije keuze opdrachten. Tevens kunnen ze hun doel en hulpvraag per week 
invullen. Datgene wat eerst op het bord vermeld stond is dus vervangen door een schema 
Inmiddels hebben we al volop genoten van verschillende verslag presentaties. We krijgen hierdoor 
veel informatie betreffende een provincie en kunnen daardoor de gestelde vragen aan het eind 
van de presentaties samen beantwoorden. Ongemerkt leren de kinderen van elkaar de 
verschillende mogelijkheden tot het maken van een power point. Vrijdag vieren we met de 
kinderen mijn verjaardag in groep 6. Hier hebben ze al informatie van meegekregen. We maken er 
een leuk FEEST van!  
 
 
 



 
Groep 7: 
Juf Mirjam is weer beter. Vandaag hadden we een combinatiegroep ivm ziekte juf groep 6. Met 
spelling oefenen we de persoonsvormen en voltooid deelwoorden. Met rekenen komen de omtrek 
en oppervlakte aan bod. Met Engels hebben we het over gevoel woorden gehad. 
 
 
Groep 8: 
Vandaag hebben we een voorstelling bijgewoond in het kader van “De week van het Geld” 
Deze week beginnen we met een nieuw blok van spelling. Blok 10 van taal behandelen we in het 
kort. Het milieu staat hier centraal. 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 


