Weekbericht van 3 april
Algemeen

Paasbrunch:
Hierbij willen we alle hulpouders hartelijk bedanken voor hun bijdrage voor de Paasbrunch. Het
was weer super geregeld!
Wat fijn dat veel ouders dinsdag aanboden om eieren te koken! Op deze wijze zagen we duidelijk:
Vele handen maken licht werk. Bedankt.

Koningsspelen:
OPROEP!!!! Helaas hebben we nog te weinig aanmeldingen voor hulpouders bij de Koningsspelen
in de groepen 5 t/m 8. Wie wil er nog meehelpen met het begeleiden van de Koningsspelen? Dan
kunt u zich deze week nog aanmelden bij Juf Karlijn (groep 6) of bij Juf Suzanne (groep 5/7)

Jaarplanning groep 1/2:
In het begin van het schooljaar is gecommuniceerd dat de groepen 1 en 2 op woensdag 18 april
vrij zijn. Deze dag was ingeroosterd om de kinderen op vrijdag 20 april mee te kunnen laten doen
aan de Koningsspelen op school. Echter, doordat we nu het continurooster hanteren zijn de
kinderen ook op vrijdag al op school. Dat was aan onze aandacht ontglipt, waarvoor ons excuus.
Wij gaan er vanuit dat de kinderen van groep 1 en 2 zowel op woensdag 18 als vrijdag 20 april op
school aanwezig zijn. Mocht dit om reden problemen geven, verzoeken wij u contact op te nemen
met één van de leerkrachten. Bij voorbaat dank.

Brigadiers:
De kinderen van groep 6 hebben vandaag de aanmeldingsformulieren om brigadier te worden
mee gekregen. Als uw kind vanaf groep 7 brigadier mag worden op De Brummelbos ontvangen we
graag het ingevulde formulier retour. Hartelijk dank.

Informatie schoolreis groepen 1 t/m 7:
Op vrijdag 29 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
Groep 1-2 gaat naar De Flierefluiter in Raalte;
Groep 3-4 gaat naar De Waarbeek in Hengelo
Groep 5-6-7 gaan naar Schloss Dankern.
Voor de groepen 5-6-7 ontvangen we graag voor de meivakantie een kopie van de zorgpas en een
kopie van de ID-pas. Op 29 juni is het de bedoeling dat de originele pasjes worden meegenomen.
Deze worden door de leerkrachten die dag bewaard.
Nadere info betreffende het schoolreisje volgt.
Noteert u alvast de datum?

Sedna:
In de bijlage vindt u informatie over het volgende:
HEB JIJ EEN BROER(TJE) OF ZUS(JE) MET EEN
VORM VAN AUTISME OF ADHD? EN VIND JE DAT
SOMS HEEL ERG LASTIG? ONTMOET ANDEREN
DIE DAT OOK HEBBEN! JE BENT NIET DE ENIGE!
SAMEN VULLEN WE DE MIDDAG IN!
RIANNE EN AAFKE (SEDNA) ZIJN ERBIJ! DURF
JIJ? GEEF JE DAN OP!
A.MEIJER@WELZIJNGROEPSEDNA
CoderDojo:
Wil je leren programmeren? Geef je dan snel op. In de bijlage vindt u meer informatie hierover!

Groep 1 en 2:
Na een paar vrije paasdagen zijn wij vandaag weer begonnen. Vorige week donderdag hadden we
een echte paasdag. We hebben dit samen met alle kinderen van groep 1 en 2 gevierd in het lokaal
van juf Anneke. Eerst hadden we een paasviering, en daarna hebben we lekker geknutseld. Na de
pauze zijn we met zijn allen naar de speelzaal gegaan, de opa van Saar en Timo kwam namelijk
met een lammetje op bezoek! We mochten helpen het lammetje de fles te geven en natuurlijk
mochten we even aaien. We hebben nog even buiten gespeeld en konden daarna aanschuiven
voor een heerlijke paaslunch. Wat hebben we een super gezellige ochtend gehad!
Opa van Saar en Timo en de hulpmoeders heel hartelijk bedankt!!!

Deze week hebben wij als thema jonge dieren. We bieden de letter j aan, leren een liedje over
jonge dieren en luisteren naar verhalen. We hebben geen knutsel taak deze week maar werken uit
de kasten.
Morgen is het weer de eerste woensdag van de maand, dat betekent dat het speelgoed dag is. De
kinderen mogen speelgoed meenemen van huis en hier op school mee spelen. Wilt u er op letten
dat het niet te groot of erg breekbaar is?

Groep 3:
Na een lang weekend hebben we vandaag weer goed gewerkt. We
hebben geluisterd naar het ankerverhaal van kern 8 en leren morgen het
woord ‘bank’. Met rekenen hebben wij vandaag kennis gemaakt met het
optelbord en herhalen we de doelen van blok 5 (zie deur), zodat we
volgende week blok 5 kunnen afronden met elkaar. Donderdag gaan we
weer naar de gym, denk allemaal aan je gymkleren.

Groep 4:
Na een lang weekend pasen gaan we
weer lekker aan de slag. Op goede
vrijdag hebben 2 groepjes kinderen
van onze klas meegedaan aan het 4x4
voetbaltoernooi. Ze zijn derde en
vijfde geworden. Gefeliciteerd met
deze prestatie!!
Deze week beginnen we met rekenen
Met blok 5. Vorige week is de voortoets
afgenomen. De kinderen kunnen zelf
zien welk doel al behaald is en waar ze
nog aan moeten oefenen.
Hoofdstuk 9 van taal wordt deze week
Afgerond. Aan het einde van de week
Beginnen we met hoofdstuk 10:
“een beestenboel”
Spelling is afgerond met een dictee.
Deze week behandelen we de afspraak:
‘zwarte mieren’, je hoort een u, maar je
Schrijft een e.

Groep 5:
Na een heerlijk lang Paasweekend, gaan we deze week weer hard aan het werk. Met taal
beginnen we met een nieuw hoofdstuk “Plaaggeesten en pestkoppen”. Hierin leren de kinderen
het verschil tussen plagen en pesten en gaan we discussiëren over dit onderwerp.
Bij rekenen staat doel 6 centraal “Ik kan verschillende maten aanvullen tot 1 liter/kg”. Tijdens de
lessen van spelling gaan we verder met de Doe-woorden, de stam.

Groep 6:
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het lezen van de boeken van het leesvirus. We
hebben genoten van de leuke boeken en de te maken opdrachten.
Op 16 april hebben we ’s morgens met groep 6 de feestelijke afsluiting in Het Schienvat d.m.v.
spel en knutselactiviteiten.
Inmiddels hebben de kinderen de formulieren voor de 2e boekbespreking mee naar huis
gekregen. De werkwijze verloopt precies hetzelfde als de 1e keer. Door deze vorm van
boekpromotie maken kinderen kennis met allerlei soorten boeken, auteurs en illustratoren.
Bij Rekenen werken we aan de doelen van blok 5. Dit zijn: keer en delen; erbij en eraf sommen,
breuken, meten en oppervlakte en inhoud. Per dag wordt er instructie aan een doel besteed.
Dagelijks oefenen we met de abacus (telraam) om het cijferend optellen en aftrekken inzichtelijk te
maken.

Tijdens de Geschiedenisles werken we n.a.v. 4 x wijzer omtrent het thema: Kloosters. Aan de
hand van opdrachtkaarten, filmpjes e.d. gaan we ons verdiepen in het leven in de Kloosters. Met
de groep hebben we aan elkaar verteld wat we allemaal te weten waren gekomen over de
Romeinen. Dat was heel veel.
Woensdag gaan we in groepjes (onder begeleiding van de conciërge Renate)naar de
Noaberhoeve. Het thema is deze keer: jonge dieren.
De topografie van Zuid- Holland wordt woensdag meegegeven om thuis te oefenen. De toets
wordt gehouden op donderdag 19 april. De oefenstof kan op school tijdens het zelfstandig leren
geoefend worden.
Binnenkort houden we met groep 6 een leuke theatermiddag. De kinderen krijgen deze week de
informatie hiervan mee. Ze mogen toneelstukjes, dansnummers en zang aan elkaar presenteren.
Dit mogen ze in groepjes en/of individueel doen. Op deze wijze promoten we verschillende cultuur
vormen: dans, drama en muziek.

Groep 7/8:
Woensdag hebben de kinderen van groep 7 en 8 de jaarlijkse voorlichting vanuit bureau Halt. Bij
groep 7 gaat de voorlichting over “Online Veiligheid”.
De voorlichting van groep 8 gaat over “Jeugdcriminaliteit” Groep 7:
Vandaag krijgen de kinderen een blad mee met informatie.
Groep 7:
Groep 7 krijgt woensdag 4 april voorlichting over “Online Veiligheid” vanuit bureau Halt. Vandaag
krijgen de kinderen een blad met informatie mee naar huis.
Donderdag 5 april is het theoretisch verkeersexamen. De kinderen hebben oefenbladen
meegekregen naar huis en het is aan te raden om een aantal oefenexamens te maken op de
oefensite van vvn. De site: examen.vvn.nl/oefenen
Op deze site staat ook een overzicht van veelgemaakte fouten, het is raadzaam om hier aandacht
aan te besteden.
17 mei a.s. is het praktisch verkeersexamen. Dat is dit jaar in Klazienaveen.
Donderdag 5 april bezoekt groep 7 de Noaberhoeve. Het gaat over de voortplanting bij zoogdieren
en kippen/eenden.

Groep 8:
Op dit moment oefenen we intensief met wat onderdelen van het Cito. Binnen het zelfstandig
werken kunnen ze extra inzetten op de onderdelen die ze nog moeilijk vinden.
Donderdag hebben de kinderen een toets van Natuur. De spullen hebben ze al mee.
Met geschiedenis zijn de kinderen erg enthousiast bezig met hun opdrachten binnen MI.
Deze week ronden we ook het blok van rekenen af.

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

