
 

 
 
 
 

 
 

   
Weekbericht van 16 april 2018 
 
Algemeen 
 
Agenda 
Vrijdag 20 april : Koningsspelen (groep 1-8, zie hieronder) 
Vrijdag 27 april : Vrij (Koningsdag)  
27 april – 11 mei : Meivakantie  
 

Koningsspelen (vrijdag 20 april)  
Algemeen 
Vrijdag vieren wij alvast de verjaardag van onze Koning, iedereen mag deze dag in het oranje naar 
school komen.  
Deze dag starten wij met een koningsontbijt in elke groep. Bij het ontbijt zijn ook eieren aanwezig, 
zijn er ouders die eieren willen koken? Woensdagochtend kun je eierdoosjes ophalen in de grote 
zaal, deze graag vrijdag gekookt weer inleveren.  
 

Donderdag 19 april: bestek, beker en bord meegeven in een tas voorzien van naam.  
 

Planning van vrijdag 20 april: 
8.30: Gezamenlijk dansje “Fitlala” op het lage plein dansen. 
8.45: Ontbijten in de klas. 
9.30: Vertrek van de groepen 5 t/m 8 naar de sportvelden Erica ’86. Groep 1 t/m 4  
          blijven op school om spelletjes te doen. 
12.00: Groep 1 t/m 4 zijn vrij. 
13.30: Groep 5 t/m 8 zijn vrij. 

 
 
Groep 1 t/m 4  
Groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij en hoeven deze dag geen eten/drinken mee te nemen. 
Misschien het handig om deze dag zonnebrandcrème mee te geven, het kan deze dag warm 
worden.  
 

Groep 5 t/m 8 
Groepen 5 t/m 8 moeten van huis uit een lunchpakket meenemen voor de Koningsspelen. 
Daarna mag iedereen naar huis. Mag uw kind meteen vanaf het sportveld naar huis fietsen, wilt u 
dit dan even laten weten aan de leerkracht van uw kind? 
 

VRIJDAG 20 APRIL SCHIJNT EEN WARME DAG TE WORDEN!!! DENKT U ERAAN OM UW KIND EXTRA 
DRINKEN MEE TE GEVEN EN ZONNEBRANDCRÈME? 

LET OP MEDEDELING KONINGSDAG:  
Om 12.00 uur zullen er geen brigadiers staan. Wij 
vertrouwen erop dat u zelf uw kind veilig naar de 
overkant begeleidt. Om 13.30 uur zullen er wel 
brigadiers staan. 

 



 
Praktisch verkeersexamen groep 7-8 op 17 mei 
We zijn op zoek naar 1 hulpouder voor het verkeersexamen in Klazienaveen. 
Graag opgave bij Janine (leerkracht groep 5) of Ineke (leerkracht groep 6) 
Alvast hartelijk dank! 
 
Droevig bericht 
Afgelopen donderdag is de moeder van Ina Vennema (onze schoolschoonmaakster) overleden. 
Namens de Brummelbos wensen we Ina en haar familie veel sterkte en steun in deze moeilijke 
tijd.  
 
Conciërge Renate 
Na een korte maar hele leuke periode heeft Renate besloten te stoppen als conciërge op de 
Brummelbos. Een verhuizing naar Angelslo was voor haar reden het werk dichter bij huis te 
zoeken. Renate werkt met ingang van deze week in Emmen. We bedanken Renate voor de fijne 
tijd en wensen haar veel succes in haar nieuwe werkomgeving. We hopen dat er binnenkort een 
vervanger komt voor Renate.  
 
Open dag Muziekschool MM 
Op zaterdag 26 mei heeft muziekschool MM een open dag, zie hiervoor de bijlage bij deze 
nieuwsbrief. 
 
Groep 1 en 2: 
Deze week gaan wij verder met het thema jonge dieren. We herhalen de letter l van lammetje en 
maken woorden en zinnen. 
Tijdens schrijfdans hebben de kinderen van groep 2 een lammetje gemaakt met de vorm ovaal. 
We leren ook een liedje over een lammetje.  
Woensdag gaat groep 1-2 a nar de noaberhoeve om naar de jonge dieren te kijken, ook spelen we 
daar nog een dierenmemorie. Volgende week woensdag gaat groep 1-2 b naar de noaberhoeve, 
voor hen is het programma hetzelfde.  
Vrijdag vieren wij koningsdag. We dansen/zingen samen op het plein het lied en gaan daarna in 
onze eigen groep ontbijten. Daarna zijn er buiten spelletjes. 
De kinderen zijn vrijdag om 12.00 vrij! 
 
Groep 3: 
Vorige week hebben wij blok 5 afgerond met elkaar, deze week staan de resultaten in Parnassys.  
Vandaag hebben we spelenderwijs buiten de buurgetallen geoefend en plussommen tot 20 in 
spelvorm.  
Met lezen zijn we steeds meer bezig met begrijpend lezen (vragen over een verhaaltje 
beantwoorden).  
Woensdag 
Woensdag starten we de dag met een gastles verzorgd door de moeder van Rein (Carina) en Cor. 
We gaan dan meer leren over orkesten, klassieke muziek en schilderkunst. In de Goede 
Herderkerk in Emmen is zaterdagmiddag vanaf 16.45 uur de gelegenheid om samen 
(ouders/kinderen) te gaan luisteren naar de generale repetitie van het koor Vocalin. Ben je 
geïnteresseerd, dan kun je hier vrijblijvend naar toe.  
Na de gastles wordt er door studenten van het Drenthe College een vossenjacht georganiseerd.  
Zijn er nog drie moeders/vaders die een groepje willen begeleiden? We starten om 10.30 uur met 
de vossenjacht en het zal ongeveer tot 12.00 uur duren. Ik hoor het graag.  
Donderdag 
Donderdag staat in het teken van de Naoberhoeve. We gaan in kleine groepjes naar de 
Naoberhoeve om meer te leren/zien over jonge dieren. Zijn er nog moeders/vaders die deze 
ochtend om 10.30 uur of 11.15 uur een groepje willen begeleiden? Ik hoor het graag. 
Donderdag + vrijdag verboden voor moeders, we zijn dan druk bezig met ons Moederdag 
cadeau!! 
 
 



 
Vrijdag 
De koningsspelen! Iedereen mag deze dag in het oranje komen, bovenaan het weekbericht lees je 
hier meer over.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekker buiten lezen. 
 
Vorige week dinsdag was het nationale buitenlesdag. Wat hadden we geluk met het mooie weer! 
We hebben lekker buiten gelezen, gerekend, gegeten, taal gedaan en spelling. 
 
Buiten rekenen met sommetjes tot 100, op het 100-veld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vorige week donderdag hadden we een clinic van knotshockey, hier een paar foto’s: 
 

        
 
 

        
  
Bij rekenen behandelen we vooral doel 3 deze week. Dat blijft een lastige: aftrekken tot 100 over 
het 10-tal. Bv  84 – 62 = 
Taal gaat over de indeling van de dag. Hoe beschrijf je dat in goede vertelzinnen. Bij spelling komt 
de afspraak met de stomme e aan de orden: Zwarte mieren. 
Woensdag hebben we een vossenjacht die wordt verzorgd door de stagiaire van groep 5: Mylou 
Vrijdag hebben de kinderen Koningsspelen, ze zijn dan om 12 uur vrij! 
 
Groep 5: 
Afgelopen week hebben een bezoek gebracht aan de Noaberhoeve. Het thema was “jonge 
dieren”. We vonden het erg leuk en leerzaam om alle kleine (pasgeboren) dieren te mogen aaien 
en een film gekeken over een geit.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze week ronden we blok 4 van rekenen af met een toets. Tijdens de lessen spelling leren we de 
regel “heerlijk”. Ik hoor –luk op het einde, maar ik schrijf –lijk. 
A.s. woensdag 18 april gaan we de verjaardag van juf Janine vieren. Er hoeft die dag geen fruit en 
drinken meegenomen te worden. Als je het leuk vindt, mag je die dag verkleed op school komen. 
 
 
Groep 6: 
Vanmorgen hebben we de afsluiting van het Leesvirus in Het Schienvat gehad. Waar we  op 
hoopten is gelukt. We hebben het Leesvirus gewonnen! 
Jongens en meisjes van groep 6: Van harte gefeliciteerd met de prijs.  
Wat een toppers zijn jullie. 
Bij de week van het geld konden we meedoen met het maken van een mindmap. Vervolgens kon 
er veelvuldig gestemd worden op een mindmap van vele deelnemende scholen. Vrijdag hebben 
we bericht gekregen dat we ook hierbij winnaar zijn geworden! Als prijs ontvangen we een zitzak. 
Iedereen die op ons heeft gestemd willen we dan ook graag hartelijk bedanken. Wat fijn dat we 
zoveel aangemoedigd werden. 
Dit betekent dubbel feest in groep 6. Dit gaan we dinsdag vieren met gebak voor de kinderen. 
Daarnaast gaan we ook door met het gewone werk. Donderdag hebben we te maken met de topo 
toets van Zuid Holland. Op de lijst van het zelfstandig leren staan de komende dagen 
verschillende onderdelen op de planning: het afmaken van het lenteblad, een blad cijferen; 
spelling, topo oefenen, verslag e.d. 
Bij het maken van het Lenteblad kwamen we samen tot de conclusie dat er 6 vakken in het 
werkstuk zaten; nl. natuur, lezen, schrijven, spelling, taal en tekenen. Alle resultaten komen in de 
gang te hangen. Inmiddels zijn er enkele werkstukken klaar. 
Donderdagmiddag houden we in de groep de theatermiddag. Zo te zien doen er veel kinderen aan 
mee. Samen gaan we genieten van de fantastische optredens in de vorm van dans, muziek, 
moppen en raadsels. 
Volgende week staat de 2e ronde van de boekbespreking voor iedereen gepland. Informatie 
hebben de kinderen enige tijd geleden ontvangen. 
Memo: 
19 april: Topo Zuid Holland en theatermiddag 
23-24-25 en 26 april:  Boekbespreking 
Voor 27 april: Graag het rapport; kopie van de zorgpas en de ID pas inleveren 
 



 
Groep 7: 
Afgelopen donderdag zijn de fietsen gecontroleerd. Donderdag 17 mei is het praktisch 
verkeersexamen, zorg ervoor dat alle gebreken zijn verholpen en dat je met een goede fiets aan 
de start staat. 
Donderdag krijgen de kinderen de nieuwe topografie mee, ivm de vakantie en het fietsexamen is 
de toets dan op donderdag 24 mei.  
Komende vrijdag zijn de koningsspelen, bovenaan dit weekbericht kunt u alle informatie vinden. 
Volgende week maken we de toets van spelling en taal. 
Volgende week woensdag (25 april) is de laatste werkdag van juf Mirjam (zwangerschapsverlof). 
We gaan daar een gezellige ochtend van maken, de kinderen krijgen vandaag een briefje met 
informatie mee naar huis. 
 
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8 
De route en ouderbrief voor het praktisch verkeersexamen hebben we per mail verzonden naar 
alle ouders/verzorgers van groep 7 en 8. Het is aan te raden om deze route samen met uw kind of 
met een groepje kinderen en volwassenen, van te voren samen te fietsen. 
 
Groep 8: 
Morgen beginnen we met de eindcito. Bij deze wens ik alle kinderen veel succes. Neem de tijd 
voor de onderdelen dan komt het vast goed. Volgende week maandag (23 april) moeten de 
kinderen op de fiets komen. We hebben dan een excursie in het kader van de Tweede 
Wereldoorlog (lost Wings). De excursie wordt verzorgd door het HKE.  
Afgelopen donderdag zijn de fietsen gecontroleerd. Donderdag 17 mei is het praktisch 
verkeersexamen. Zorg ervoor dat alle gebreken zijn verholpen en dat je met een goede fiets aan 
de start staat. 
Komende vrijdag zijn de koningsspelen, bovenaan dit weekbericht kunt u alle informatie vinden. 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 


