Weekbericht van 14 mei 2018:
Algemeen
BAG2SCHOOL
De zomer komt eraan, tijd om de kasten weer op te ruimen.
De zakken met kleding kunnen weer ingeleverd worden op school.
Vóór vrijdag 1 juni !! Want dan worden de zakken opgehaald door
BAG2SCHOOL.
Kijk ook eens op hun website: http://bag2school.nl/

Nieuws van Voorschool Brummelbos
Voor de meivakantie hebben we wederom gewerkt aan het thema Kleuren en vormen. Dit d.m.v.
voorlezen en passend speelgoed, spelletjes en erover te praten. Tevens hebben we gewerkt aan
een mooie kroon voor Koningsdag!
Donderdag 26 april hebben we onze eigen mini-koningsspelen gehad. Dit was zeer geslaagd en
de peuters (en de leidsters) hebben dan ook enorm genoten van het lekkers en de spelletjes!
I.v.m. de wet op de privacy mogen we geen foto’s plaatsen waarop de gezichten van kinderen te
zien zijn, maar op deze manier kunnen we toch een kleine impressie geven van onze minikoningsspelen:

Schaapscheerdersfeest Naoberhoeve:
Op zaterdag 26 mei as vieren we het Schaapscheerdersfeest en dit keer met een extra feestelijk
tintje;
Om 9.30 uur gaat de start namelijk gepaard met de opening van de nieuwe speeltuin!
De openingshandeling wordt gedaan door Rita Oude Nijeweme (onze Gebiedscoördinator vanuit
Gemeente Emmen) en Sylvano Bes (inwoner op Erica).
Wanneer je op tijd bent heb je kans dat je ook een ballon mag oplaten, nadat het lint is
doorgeknipt uiteraard.
Rond 10.00 uur start de schaapscheerder met zijn werkzaamheden en begin van de middag komt
een heuse paardenfluisteraar.
Verder zijn er voor kinderen activiteiten en spelletjes, denk aan een knuffelsteen maken, een
schapen-doodle of een dieren-bingo.
Hiervoor is een strippenkaart verkrijgbaar (kosten €2,50), inclusief een bekertje ranja en een zakje
chips.
We kijken uit naar jullie komst en neem gezellig iemand mee. Tot ziens op de Naoberhoeve.

Kinderdagverblijf en BSO de Brummelbos
Vanaf 1 april is kinderopvang Dapper gestart met het kinderdagverblijf in de Brummelbos. Na flink
wat aanpassingen van de lokalen is er een kinderdagverblijf gerealiseerd.
We kunnen ook met trots zeggen dat het resultaat prachtig is en dat er dagelijks groepen kinderen
worden opgevangen in de leeftijd van 0-4 jaar.

De groepsruimte is geschikt voor maximaal 16 kinderen.
Kinderdagverblijf de Brummelbos is dagelijks geopend van 6.30u tot 18.00u en op aanvraag is er
uitbreiding mogelijk. Tijdens de vakanties is zowel het kinderdagverblijf als de BSO gehele dagen
geopend.
De meivakantie is inmiddels weer verstreken en wat hebben we het met elkaar weer gezellig
gehad. Voor de BSO waren er veel activiteiten georganiseerd op locatie.

Zo is er een workshop karate en een workshop judo geweest. Daarnaast hebben we op de warme
dagen een waterfestijn gehouden, is de Noaberhoeve flink bezocht en hebben we een speurtocht
gedaan.

Uit de groepen:

Groep 1 en 2:
Na een heerlijke zonnige vakantie zijn wij vanmorgen weer begonnen.
Het thema voor de komende weken is; kikkers.
Wij hebben kikkervisjes/dikkopjes in de klas en kijken hoe deze zich ontwikkelen tot kikker. We
leren een versje over kikkers en maken als taak een tekening van een kikker van wasco, daarna
verven we het water met ecoline. De kinderen kunnen een kikker maken op een kralenplank, ook
kunnen ze door het verbinden van cijfers een kikker tekenen (van 1 t/m 10 en van 1 t/m 36).
We willen u graag vragen uw kinderen niet voor kwart over 8 in de klassen te brengen.

Groep 3:
We hopen dat iedereen heeft genoten van de meivakantie. En dat alle moeders een fijne
moederdag hebben gehad. Vandaag hebben we geluisterd naar het verhaal van kern 9. Dit gaat
over proefjes en experimenten. We hebben vandaag al geprobeerd of wij een zeepbel in een
zeepbel kunnen blazen, dit is al bij veel gelukt! Morgen gaan we werken in ons kern 9 schrift.
Met rekenen zijn wij vandaag gestart in blok 6. We hebben vandaag kennis gemaakt met de
kralenketting tot 100 (wat zie je? Waarom rode en witte kralen?). We hebben buiten de sprongen van
10 geoefend en het spel gespeeld ‘waar zit de wasknijper op de kralenketting’.
Deze week blijven wij dit samen oefenen en er over werken.
Wil iedereen er aan denken om het rapport weer in te leveren? 

Groep 4:
We hopen dat iedereen genoten heeft van de fijne meivakantie. En dat alle mama’s een fijne
moederdag hebben gehad.
Deze week gaan we weer flink aan de slag. We rekenen deze week nog met de doelen van blok 5.
Daarna doen we de voortoets van blok 6, alweer het laatste blok van dit schooljaar.
Bij Spelling herhalen we deze week de afspraken van : zwarte mieren, poedel en eend.
Met taal zijn we begonnen aan een nieuw hoofdstuk: We leren werken met doewoorden en
naamwoordgroepen.
We gaan vandaag niet naar de gym. Juf Annemiek mag nog geen gym geven en juf Letty is even
niet in staat naar de gymzaal te lopen. Volgende week maandag hebben we vrij, de week daarna
neemt juf Ineke de gymles over. Op donderdag is er gewoon gym.

Groep 5:
Na een heerlijke zomerse meivakantie zijn we allemaal weer goed opgeladen om weer hard aan
het werk te gaan!
Voor de vakantie hebben we de voortoets van rekenen blok 5 gedaan en vanaf deze week gaan
we aan de slag met de doelen. Deze week staan de doelen “Ik kan de tafels van 1 t/m 10 vlot
opzeggen” en “Ik kan de getalkaartjes en een schema van getallen samenstellen” centraal.
Spelling ronden we deze week blok 6 af (herhaling). Bij taal hebben we het over taalgebruik in
alledaagse situaties. Hoe vraag je iets op een nette manier of hoe kun je iets zeggen met je
allerliefste stemmetje? 

Groep 6:
We hopen dat alle moeders genoten hebben van een leuke moederdag en dat het gemaakte
make-up tasje en de moederdag telegraaf goed van pas komen.
Na een heerlijke vakantie zijn we vandaag gestart in de nieuwe tafelgroepen. Een leuke vorm om
weer met andere kinderen samen te werken.
Yacintha van harte welkom in groep 6!
We wensen je veel succes en hopen dat je snel gewend bent in de groep.
Dinsdag maken we de voortoets van blok 6 af. Daarna gaan we werken aan de volgende doelen:
cijferend optellen en aftrekken ( met abacus);geldsommen; tijd (analoog/digitaal)en breuken.
Tijdens de spellinglessen besteden we aandacht aan de woorden met –isch (e) Ook komt het
vervoegen van woorden in de t.t en v.t. aan de orde.
Bij taal houden we ons bezig met palindromen (kok) en spiegelwoorden (tam-mat) Hiermee
worden allerlei oefeningen gedaan. Ook vindt er een herhaling van de woordenschat plaats.
Voor de vakantie hebben alle leerlingen de 2e boekbespreking gehouden. We hebben tijdens het
voorlezen op een leuke manier kennis gemaakt met allerlei boeken en schrijvers. Goed gedaan
hoor groep 6!
Memo groep 6:
18 mei topo toets Zeeland
23 mei: De kinderen die zich op hebben gegeven om volgend schooljaar brigadier te worden krijgen op
deze ochtend de opleiding hiervoor. Kinderen die zich nog op willen geven, kunnen dat deze week nog
doen.

Groep 7:
Deze week maken we de rekentoets van blok 5.
Aankomende donderdag (17 mei) is het verkeersexamen in Klazienaveen. Alle ouders hebben
de route per mail gehad. Het is aan te raden om deze route van tevoren met uw kind te fietsen.
Ook moeten de fietsen donderdag helemaal in orde zijn.
Volgende week dinsdag (22 mei) gaat "red je vriendje" (survival zwemmen) van start, de
kinderen moeten meenemen: schoenen, een lange broek en een shirt met lange mouwen. Dit
geldt voor alle lessen. De andere lessen vinden plaats op dinsdag 12 juni en dinsdag 3 juli. De
gymlessen op deze dagen vervallen.
Het thema ‘De gouden eeuw’ van vierkeerwijzer hebben we voor de vakantie afgerond. Deze week
beginnen we met een nieuw thema.
Woensdag 25 april was juf Mirjam voor het laatst. Juf Anja komt over een paar weekjes weer
terug. Samen hebben de juffen dit met de klas gevierd. Er was een heerlijke high tea. Iedereen
heeft genoten. We wensen juf Mirjam een fijn en goed zwangerschapsverlof toe!

‘De gouden eeuw’

‘High tea’

Groep 8:
Aankomende donderdag (17 mei) is het verkeersexamen in Klazienaveen. Alle ouders hebben
de route per mail gehad. Het is aan te raden om deze route van tevoren met uw kind te fietsen.
Ook moeten de fietsen donderdag helemaal in orde zijn.
Deze week maken we afspraken betreffende de afronding van het project ( 2 oorlogen)
Ook maken we een begin met de musical.

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

