
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 18 juni 2018 
 
Algemeen: 
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: 
Op 29 juni is het de bedoeling dat de ID-pas en de pas van de zorgverzekering (originele pasjes) 
worden meegenomen. Deze worden door de leerkrachten die dag bewaard. 
 
Vertrek en aankomsttijden voor alle groepen die op schoolreis gaan: 
8.30 uur in de groep zijn 
9.00 uur: vertrek met de bus 
17.00 uur: aankomst op school. 
 
De begeleiders (ouders) zijn voor de groepen 1-2 en voor de groepen 3-4 geregeld. Voor de 
groepen 5-6-7 zijn er genoeg leerkrachten die dag aanwezig waardoor extra hupouders niet nodig 
zijn. 
 
De kinderen ontvangen binnenkort een brief met informatie over de schoolreis 
Indien er bijzonderheden zijn betreffende medicatie, wagenziekte o.i.d. dit graag tijdig aan de 
leerkracht doorgeven.  
 
Hand- voet en mond ziekte: 
Zoals u misschien hebt gehoord zijn er kinderen op school die de hand, voet en mondziekte 
hebben. Door middel van onderstaande link kunt u hier meer over lezen: 
 
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/In
fectieziekten/Vragen_en_antwoorden_hand_voet_en_mondziekte 
 
 
De ziekte is wel besmettelijk, maar de kinderen mogen gewoon naar school, als ze zich daar fit 
genoeg voor voelen (vergelijkbaar met de waterpokken). 

https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_hand_voet_en_mondziekte
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Vragen_en_antwoorden_hand_voet_en_mondziekte


 
 
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. 
 
 
 
 
Schoolfotograaf  
Beste ouders verzorgers, 
 
Vanaf vorige week liggen de klassenfoto`s in de klassen in dichte enveloppen. 
U kunt deze klassenfoto van de meester/juf bekijken en vervolgens een dichte 
Envelop afnemen. 
Kosten €4,95 liefst zo gepast mogelijk, zodat de leraren er weinig werk van hebben. 
U kunt hem afnemen t/m woensdag 20 Juni. 
 
Bibliobus 
Woensdag staat de bibliobus er weer, denkt iedereen aan de boeken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 1 en 2: 
We hopen dat alle papa’s een leuke Vaderdag gehad hebben en de cadeaus in de smaak zijn 
gevallen! 
Deze week een herhalingsweek. Bij groep 1 herhalen we de begrippen (voor, achter, op enz) maar 
ook de cijfers t/m 10. 
Bij groep 2 herhalen we de letters en de klankgebaren, ook herhalen we de cijfers t/m 20 en 
benoemen we de buurgetallen. 
Donderdag begint de zomer en hier werken wij alvast een beetje naar toe. 
 
       

 

 

 
Groep 3: 
We hopen dat alle papa’s een leuke Vaderdag hebben gehad en dat het eigengemaakte boekje in 
de smaak viel.  
Deze week gaan we verder met de Cito toetsen van rekenen, technisch lezen en DMT. 
Met lezen ronden wij deze week kern 10 af.   
Woensdag staat de bibliobus er weer, denkt iedereen aan de boeken!!  
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
Groep 4: 
Vandaag was juf Annemiek ziek, juf Letty was in de groep. We hopen dat ze snel weer beter is, 
want as woensdag is haar laatste dag in onze groep. Juf Annemiek, van harte beterschap. 
Deze week gaan we Cito rekenen en begrijpend lezen maken.  
Met taal beginnen we aan een nieuw hoofdstuk: “Zeg het eens”. We leren hoe je bepaalde dingen 
beleefd kunt zeggen en hoe je vraagzinnen maakt. 
Tijdens rekenen gaan we verder met de doelen van blok 6. 
Bij spelling behandelen we de altij lastige afspraak toren.  Hoor je een lange klank aan het eind 
van een klankgroep (aa, ee, oo. Uu) dan schrijf je maar één a, e, o, u en één medeklinker. 
Woensdag komt de bibliobus weer!! 
 
 
 
 
 
Groep 5: 
Juf Mylou is deze week voor het laatst in onze klas. Ze gaat nog wel gezellig mee op schoolreis. 
We willen juf Mylou bedanken voor de gezellige tijd in onze klas en wensen haar veel succes met 
haar studie! 
Ook deze week staan de Cito’s weer op het programma. Ook maken we deze week de voortoets 
van blok 6 met rekenen. 
Tijdens taal leren we de 5 W’s (wie, wat, waar, wanneer en waarom) gebruiken om  een verhaal te 
schrijven.  
We hebben afgesproken dat er GÉÉN slijm of ander speelgoed meer mag worden meegenomen 
naar school. Kunt u hier op toezien? 
 
 
Groep 6: 
We hopen dat alle vaders zondag genoten hebben van de leuke gemaakte cadeautjes en dat ze 
zich inderdaad een kei van een papa voelen!  
Deze week gaan we extra tijd aan het afronden van het 3e verslag besteden. Met enkele kinderen 
is er al een presentatiedatum afgesproken. De kinderen die nog met het 3e verslag bezig zijn, 
krijgen het geheel de komende dagen voorzien van presentatie datum mee naar huis. 
Tijdens de taallessen hebben we genoten van het project: strikt geheim. We kwamen tot de 
ontdekking dat sommige onderdelen best lastig waren om te ontcijferen. Het kraken van de code 
was minder eenvoudig dan we dachten maar wel superleuk om te doen. Vanaf volgende week 
starten we met het project: een zomervakantie gids. 
De rekenlessen staan deze week in het teken van het afronden van blok 6. Vanaf volgende wek 
maken we de toets. Ook gaan we cijferen met de abacus, zodat het optellen en aftrekken van 
grote getallen steeds gemakkelijker zal gaan worden. 
Bij natuur hebben we te maken met een toets over de kikker. Aan de hand van het werkboekje en 
de activiteiten in de groep wordt de beheersing hiervan getoetst. 
Daarnaast staat deze week ook in het teken van het afronden van de Citotoetsen. 
Woensdag hebben we te maken met de laatste stage dag van juf Karlijn. Er worden dan allerlei 
leuke activiteiten met en door de kinderen gedaan. 
Karlijn, namens de kinderen willen we je heel hartelijk bedanken voor je fantastische inzet, leuke 
lessen en fijne samenwerking. We wensen je de komende tijd heel veel succes.! 
 
 
 
 
 



 
 
 
Groep 7: 
We ronden deze week de citotoetsen af.  
Morgenmiddag hebben we weer ‘Red je vriendje’. De kinderen moeten dus weer een lange broek, 
shirt met lange mouwen en schoenen mee. We hebben er zin in! 
Juf Manon (stagiaire) is morgen voor het laatst in onze klas. Ze gaat nog wel gezellig mee op 
schoolreis!. We vonden het erg gezellig met haar in de klas. Juf Manon bedankt en veel succes 
met je studie! 
 
 
 
Groep 8: 
Op school zijn we druk bezig met het oefenen van de musical. Morgenavond (dinsdag) en 
woensdagavond willen we met wat ouders gaan werken aan het decor. Voor de ouders die kunnen 
en willen, u bent van harte welkom. We beginnen rond 19.00 uur. 
Deze week staan ook de presentaties voor geschiedenis op het programma. 
 
 
 
 
              
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 


