
 

 
 
 
 
 
 
 
Weekbericht van 22 mei 2018   
 
Algemeen 
Oproep brigadierouders: 
Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar ouders die willen brigadieren. Om alle kinderen 
veilig te kunnen laten oversteken, zijn we op zoek naar gemotiveerde ouders die dit samen met de 
brigadiers van de groepen 7-8 kunnen realiseren. Inmiddels hebben we al een aantal betrokken 
brigadier ouders, maar nog niet genoeg voor volgend schooljaar. 
Bent u die ouder die ons volgend schooljaar wil helpen?  
Aanmelden kan bij de leerkracht van de eigen groep. 
 
Luizenmoeders!! 
Omdat een paar luizenmoeders ermee gaan stoppen (hun kind gaat van school), hebben we voor 
volgend schooljaar nieuwe luizenmoeders nodig! Dat mogen natuurlijk ook vaders, opa’s en oma’s 
zijn. (bij ons op school sta je niet onder aan de ladder  ) 
Na elke vakantie worden alle groepen gecontroleerd, op verschillende dagen. Vooral op vrijdag is 
extra hulp nodig. 
Mocht u interesse hebben, meld je aan bij de leerkracht van de groep..   
 
Avond4daagse: 
De avond4daagse is dit jaar van 4 tm 7 juni. De kinderen kunnen ook meelopen met school, 
hierover komt nog nadere informatie.  
 
Pleingebruik: 
Vanaf de start van het continu rooster hebben we in het team regelmatig aandacht besteed aan 
het spelen op het plein. Er is gekeken naar het toezicht tijdens de verschillende pauze momenten, 
de regels op het plein en de aanwezige materialen. De regels op het plein/veld zijn voor de 
kinderen enkele keren bijgesteld. U kunt hierbij bv denken aan: welke groepen maken er in de 
pauze gebruik van de schommelmand; het voetbalveld en de kabelbaan? Door hier actief met de 
kinderen mee bezig te zijn, merken we dat er op een respectvolle manier met elkaar wordt 
omgegaan en wordt gespeeld. Dit betekent niet dat er af en toe geen kleine incidenten zijn. Wel is 
de afspraak dat het dan zo snel mogelijk wordt opgelost binnen de groepen. 
Voor de komende tijd gaan we buitenspelmaterialen toevoegen in de trant van: stoepkrijt, 
springtouwen, ballen e.d, zodat de kinderen nog meer kunnen gaan genieten van het 
buitenspelen. 
 
 



 
Schoolfoto’s 
Op donderdag 31 mei komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden er alleen klassenfoto’s gemaakt 
 
 
 
Mariakapel van de kerk: 
Vorig jaar hebben we meegedaan met een tekenwedstrijd van de kerk. 
Een aantal tekeningen worden in een koker gestopt en in de fundering van het nieuwe Mariakapel 
van de kerk “gemetseld”. De winnaars mogen daarbij zijn. Elke winnaar mag een vriend/vriendin 
meenemen. Alle andere tekeningen zijn op een usb stick gezet, deze wordt ook in de koker 
gestopt. 
De winnaars zijn: 
gr. 8:  Joey Timmer, Noë Hemel,  Josef Jawad, Anne Hooijer 
gr.7:   Max Majkrzak  gr.6:   Ollie Hake gr.4:   Guus Rolink 
gr.3:   Levi Pijpker  gr.2b: Lieke Smit 
 
Op woensdag 30 mei, om kwart voor 11, gaan deze kinderen, samen met een vriend/vriendin naar 
de Mariakapel, om mee te helpen de koker te plaatsen. 
 
 
MR nieuws: 
Vorige week hebben we tijdens de MR-vergadering afscheid genomen van 2 leden:  
Karin Doek (oudergeleding) en Janine Gosseling (personeelsgeleding) Onder het genot van een 
toespraak, hapje en drankje hebben we naar beide dames onze waardering voor hun actieve inzet 
kenbaar gemaakt. Karin en Janine, nogmaals bedankt! 
Bianca Voors neemt de plaats in van Karin Doek; Lyanne Maatje volgt Janine Gosseling op in de 
MR. Dit betekent dat de bezetting van de MR-geleding weer compleet is. 
 
 
 
 
 
Bibliobus  
Morgen staat de bibliobus er weer, denkt iedereen aan de biebboeken! 
 

 
 
 
Doekoe actie: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag mochten we de cheque van de doekoe actie in ontvangst nemen. Het totaalbedrag is 

maar liefst  €338,60. Voor dit bedrag gaan we buitenspelmateriaal aanschaffen. Hartelijk dank 

voor het meesparen. 

 

 



 

 

 

Groep 1 en 2: 
 
Deze week een korte week, we werken verder over het thema kikkers. In beide klassen zijn de 
kikkervisjes te bewonderen en volgen we hun ontwikkeling. 
Als taak maken we van mozaïek figuren een kikker, dit is best een pittige taak! Daarom hebben we 
verschillende niveaus aan te taak verbonden;  

- Het opplakken van de vormen op een 
voorbeeldkikker 

- Het naplakken van de kikker met 
vormen 

- Vormen zelf maken door het vouwen 
van 16 vierkantjes, en enkele van 
deze vierkantjes doorknippen tot 
driehoek en daarvan een kikker 
plakken. 

 
Op dinsdag gymmen we in de speelzaal, het 
gebeurt nu dat kinderen in hun jurk moeten 
gymmen omdat ze geen hemd aan hebben. 
Dit is niet veilig. Daarom willen we u vragen 
om of een hemd mee te geven op dinsdag of 
geen jurkjes te dragen op dinsdag. 
 

 
      
 
 
 
Groep 3: 
Met lezen hebben we vandaag gewerkt over samenstellingen (fiets+bel=fietsbel). Omdat deze 
kern over proefjes (hoe kan dat nou?) gaat, hebben we maandagmiddag een proefjesmiddag.  
Met rekenen zijn we vorige week gestart in blok 6. We hebben vorige week gewerkt met de 
kralenketting tot 100. Deze week leren we getallen structureren (46 = 4 tienen + 6 enen).  
We oefenen dit door groepjes van 10 te maken en te kijken hoeveel enen (lossen) er over blijven.  
Morgen is de bibliobus er weer, denkt iedereen aan de biebboeken!! 
 
 
 
              Voorbeeldsom: 
               Structureren van getallen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Groep 4: 
 
We sluiten deze week met rekenen het blok af met de toets van blok 5. Ook maken we de 
voortoets van blok 6, om te kijken aan welke doelen de kinderen de komende tijd kunnen werken. 
Wat vooral nieuw is in dit blok is het klokkijken: 5 minuten voor, 5 minuten over, 5 voor half, 5 over 
half etc. dat zou u alvast thuis kunnen oefenen. 
Er zijn al ongeveer 10 kinderen die alle tafels al hebben afgerond. Dat is erg knap… maar het 
betekent niet dat ze het automatisch blijven onthouden. Dus blijven oefenen! 
Spellingsafspraak van deze week: eend: hoor je aan het eind van het woord een –t, maak het 
woord dan langer, dan hoor je of je een –d of –t moet schrijven. Bv hond- honden, dus –d.  
Chiara wordt deze week (woensdag) geopereerd aan haar oor. Ze moet daarna 2 weken thuis 
blijven. Ze mag uiteraard wel bezoek ontvangen! Dus als je het leuk vindt even langs te gaan (of 
een kaartje te sturen) het adres is: Havenstraat 100 7887BS Erica. 
Chiara, heel veel sterkte!! 
 
 
Groep 5: 
 
Wat een prachtig weer hebben we afgelopen weekend gehad! En het ziet er naar uit dat het nog 
warmer wordt volgende week. Daarom leek het ons erg leuk om volgende week maandag- en 
dinsdagmiddag te gaan zwemmen op Erica. Mocht het niet doorgaan ivm het weer (onweer of 
regen), dan laten we dat zsm weten! 
Dus….. Volgende week maandag én dinsdag moeten de zwemspullen mee!!!!  
Met rekenen behandelen wij deze week de doelen: “Ik kan gewichten handig schatten en afronden 
op een rond getal” en “Ik kan sommen onder elkaar uitrekenen”  
543-265= 
500-200=300 
40-60= -20 
3-5= -2 
300-20-2= 278 
Elke vrijdag gaan alle leerlingen les 5, 10, 15, 20 of 25 maken. Dit zijn herhalingslessen en zo blijft 
de informatie up to date. 
Tijdens taal beginnen we met een nieuw hoofdstuk nl: Over straten en wegen. Hierin leren de 
kinderen welke soort wegen er zijn en wat het nut ervan is. Denk bijvoorbeeld aan een  rotonde, 
plein of kruispunt. 
Memo: 
28 en 29 mei: zwemkleding mee 
 
Groep 6: 
 
Na het maken van de voortoets van blok 6 van het rekenen hebben we enkele doelen ingepland. 
We merken dat het rekenen met geld, grote keersommen, oppervlakte bepaling nog lastig zijn. 
Spelling staat in het teken van het veranderen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd en 
verleden tijd. Na intensief geoefend te hebben, merken en zien we dat dit steeds beter verloopt. 
Ook lukt het toepassen van bepaalde spellingregels beter; fijn! 
Bij taal starten we met het hoofdstuk: achter de schermen. Het gaat hierbij over de media. We 
gaan tv programma’s onderscheiden en het hebben over spiegelwoorden (pen-nep) en 
palindromen (woorden zoals: lepel-kok- negen) 
Bij de topografie zijn we gestart met de provincie Brabant. We zijn tot de conclusie gekomen dat 
na Brabant alleen nog de provincie Limburg geoefend hoeft te worden. Dat betekent dat we met 
de topografie al heel ver zijn met het rondje Nederland. 
Tijdens de natuurlessen werken we rondom de kikker. We maken gebruik van een thematafel, 
werkboekjes en hebben kikkervisjes in de groep. Tijdens de handenarbeid les hebben we d.m.v. 
een vouwtechniek de fam. Kikker gemaakt. Het resultaat hiervan hangt in de zaal. 



Woensdag a.s. hebben de kinderen die zich op hebben gegeven voor verkeersbrigadier de 
hiervoor bestemde opleiding . Deze opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. De 
opleiding wordt verzorgd door dhr. Lautenbach. 
Op dinsdag 5 juni brengen we met de kinderen van groep 6 een bezoek aan de kassen van de 
Fam. Polman. We krijgen informatie over het groeien en verwerken van de komkommers. Deze 
week gaan we ons tijdens de natuurkunde les er al in verdiepen. We gaan er op fiets naar toe. 
Memo: 
23 mei: opleiding verkeersbrigadiers 
5 juni:   bezoek aan de komkommerkassen van de Fam. Polman. ( op de fiets er naar toe.)          
8 juni:  Topo toets Brabant. ( info wordt op 24 mei meegegeven) 
 
 
Groep 7: 
Donderdag 24 mei hebben we de topo toets van België. 

Vanmiddag hebben we onze eerste les ‘Red je vriendje’ gehad. Iedereen heeft goed mee gedaan 

en we vonden het erg leuk! De volgende les is op dinsdag 19 juni (de les is verplaatst van 12 

naar 19 juni). Ook dan moeten de kinderen weer een lange broek (bij voorkeur spijkerbroek), shirt 

met lange mouwen en schoenen mee.  

    
Aardrijkskunde presentaties 

   
Buiten rekenen                                      ‘Red je vriendje’ 

 
 
 
Groep 8: 
Volgende week (29 mei) gaan de brigadiers van groep 8 naar de Bioscoop. 
Dit is in Klazienaveen. De voorstelling begint om 13.30 uur. 
Het duurt ongeveer tot 15.30. De kinderen zijn dus wat later thuis. 
We gaan op de fiets.  
Morgen krijgen de kinderen de gegevens mee van het Cito.  
 
 
 
 
 
 
 



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 
 

 
 
 
 
 


