
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 2 juli 2018 
 
Herhaalde oproep Brigadierouders!!!! 

Graag brengen we nogmaals het schoolbrigadieren onder uw aandacht. Willen we ook volgend 
schooljaar 2018/2019 het schema voor het brigadieren rond krijgen, zijn we nog minimaal              
5 volwassen nodig! Zoals het er nu naar uit ziet hebben we géén brigadierouders op de 
maandagmiddag, donderdagmiddag en vrijdag. Het zou fijn zijn wanneer we dit toch voor elkaar 
kunnen krijgen. Daarom zoeken we naar ouders die dit samen met de brigadiers van de groepen 
7-8 kunnen realiseren.  
Wie wil ons helpen de kinderen ook volgend schooljaar veilig over te laten steken?                                                                                                                                      

Mocht je kunnen en willen helpen, laat dit dan even weten aan de groepsleerkracht, meester Erik 

of Monique Knigge, de coördinator voor de verkeersbrigadiers. Mogen we rekenen op uw hulp?                                           

Alvast bedankt, zeker ook namens de kinderen! 

Alvast handig om te weten:  
Op woensdag 11 juli om 19.00 uur is er een informatieve avond (tevens scholing) voor nieuwe 
brigadiers.  
 
Schoolreis algemeen: 
We kunnen samen terugkijken op een geslaagde schoolreis voor de groepen 1 t/m 7. 
De kinderen hebben genoten van het weer, het spelen bij de locatie, maar vooral samen een dag 
met de bus op reis gaan. Fantastisch dat de kinderen allemaal het Brummelbos shirt aan hadden. 
Wilt u deze week  het Brummelbos shirt ( gewassen) weer inleveren bij de leerkracht van uw kind? 
(tip: niet te heet wassen; niet strijken) 
Hierbij willen we de ouders van de OV heel hartelijk bedanken voor de organisatie van de 
schoolreis! Ook willen we de begeleidende ouders hartelijk danken voor hun inzet ! 
Wat fijn dat zoveel ouders bereid waren om mee te helpen! 
 
Schoonmaakavond 9 juli 
Met het einde van het schooljaar in zicht, houden we op maandag 9 juli van 19.00 uur tot 21.00 
uur een schoonmaakavond. We starten met het schoonmaken in de lokalen en hopen vervolgens 
de werkzaamheden uit te breiden naar de ramen in de gangen/zaal.  
We hopen op veel helpende handen………………….U KOMT TOCH OOK? 
( graag een emmer, zeem, e.d.) even meenemen. 
 



 

 
 
Schoolbieb vakantie 
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je ruim 60  
e-books overal mee naartoe. Dat scheelt weer boeken sjouwen. Je kunt de 
app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen lid bent van de 
Bibliotheek. Veel leesplezier! 
www.vakantiebieb.nl  
 
 
Bibliobus (laatste keer dit schooljaar) 
Woensdag is het weer zover, dan staat de bibliobus weer op het schoolplein. 
Denkt iedereen ook aan de biebboeken die thuis liggen? 
Deze kunnen dit schooljaar alleen nog woensdag ingeleverd worden, anders 
moet u deze zelf verlengen of naar de bieb brengen.  
 
 
Zwem4daagse: 
Volgende week gaan we allen meedoen aan de zwem4daagse. Wilt u de briefjes met het opgave 
strookje zo snel mogelijk inleveren, wij moeten nl doorgeven voor de hoeveelste keer de kinderen 
meedoen, ivm de medailles!! 
Ook hebben de kinderen een sponsorbrief gekregen, deze kan nog een week later ingeleverd 
worden!  We halen dit jaar geld op voor het zwembad zelf!! 
 
 
Groep 1 en 2; 
Wat was het vrijdag een SUPERDAG. Wat hebben de kinderen een fijne en gezellige dag gehad. 
Het begon al in de bus, spannend maar de kinderen hadden veel plezier. In “De Flierefluiter” was 
het helemaal feest. Zowel binnen als buiten konden de kinderen zich prima vermaken. Je zag ze 
de hele dag niet weer, alleen voor drinken/snoep of een patatje. Ook het weer zat natuurlijk mee. 
Het kon niet mooier. 
Alle ouders die mee waren HEEL, HEEL HARTELIJK BEDANKT en natuurlijk ook de organisatie. 
HEEL ERG BEDANKT voor een SUPERDAG het was GEWELDIG. 
Deze week maken wij er weer een gezellige en zonnige week van. 
Woensdag is het speelgoeddag. In overleg met de kinderen, mogen ze woensdag speelgoed voor 
buiten mee naar school nemen. 
 
Enige tijd geleden hebben we een oproepje gedaan voor reserve kleding, hierop kregen we 
gelukkig veel reactie! We waren weer voorzien en hadden zelfs korte broeken voor het mooie 
weer….. Helaas is het nu weer zo ver dat we weer geen reserve kleding hebben. Beste ouders wilt 
u ervoor zorgen dat de reserve kleding van school ook weer terug komt op school zodat we de 
kinderen kunnen verschonen als dit nodig is?? Alvast bedankt! 
      
Groep 3: 
Wat hebben we vrijdag een leuke en mooie dag gehad met elkaar, het was een geslaagd 
schoolreisje! Alle hulpmoeders bedankt!!! Wij hebben genoten.  
Vorige week zijn we in groepjes naar de Naoberhoeve geweest om dieren te aaien / borstelen, 
hieronder een paar foto’s. Volgende week start de zwemvierdaagse, om te kijken hoe dit gaat 
gaan we donderdagmiddag oefenen. Donderdag dus geen gymkleren mee, maar zwemkleding!! 
Woensdag staat de bibliobus er dit schooljaar voor het laatst, denk allemaal aan de biebboeken 
die thuis liggen (anders zelf inleveren, het nieuwe schooljaar kom hij weer). Maandagavond 9 juli staat er 
een schoonmaakavond gepland, alle hulp is welkom! Ik hoor graag of je er die avond bij bent. 
Met rekenen gaan we morgen in een circuit de + en – sommen tot 20 oefenen. Met lezen sluiten 
we volgende week kern 11 af.  
 
 

http://www.vakantiebieb.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4: 
Morgen (dinsdag) gaan we zwemmen in plaats van gym op maandag. Als er kinderen mogen 
blijven op het zwembad, graag even doorgeven aan de juf.  
Woensdag gaan we voor de laatste keer dit jaar naar de Naoberhoeve. Het thema voor deze keer 
is: dieren en verzorging. De kinderen gaan de dieren borstelen en krijgen informatie over de 
verzorging van dieren. We hebben even uw hulp nodig om met een groepje hier naar toe te lopen: 
om 9.15 uur; 11.30 uur en 11.15 uur. Wie zou ons op één of meer van deze tijden kunnen 
begeleiden? Graag doorgeven aan de juf.   
Donderdagmiddag gaan we het buitenspeelgoed dat we hebben gekregen voor de doekoe actie 
ophalen bij de Coop. 
Verder wordt er natuurlijk nog gewerkt. Met taal zijn we begonnen aan het nieuwe hoofdstuk: taal 
in het verkeer. Rekenen gaat verder met blok 6, deze ronden we volgende week af.  
 
 
 
 
 
Groep 5: 
Wat hebben we genoten van het schoolreisje afgelopen vrijdag!  
Net als vandaag gaan we morgenmiddag zwemmen i.p.v gymmen. Graag zwemkleding 
meenemen. 
Denkt u aan de opgave voor de zwemvierdaagse en aan het inleveren van het rapport? 
Deze week is juf Suzanne op dinsdag en donderdag in de groep en juf Janine op maandag, 
woensdag en vrijdag.  
Rekenen: We gaan geldrekenen (wisselen en teruggave) en rekenen met het positieschema (H T 
E). 
Taal: We maken zinnen met naamwoordgroepen, associëren rondom krantenrubrieken en 
ordenen. Vrijdag staat de taaltoets op het programma. 
Spelling: Deze week werken we rondom de afspraak STAM (ik-vorm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Groep 6: 
 
Wat hebben we vrijdag genoten van een superleuke schoolreis naar Schloss Dankern 
……………het weer was goed; de locatie top en de bus super mooi! De hele dag hebben de 
kinderen zich goed vermaakt met het spelen in allerlei attracties Tussendoor was er tijd om een 
verkoelende duik in het zwembad te nemen. Kortom: een geslaagde schoolreis. 
Deze week gaan we tijdens de rekenles werken aan het cijferend rekenen, geldsommen en het 
berekenen van omtrek en oppervlakte. Door middel van een herhaalde instructie wordt inzicht in 
de berekening van bovenstaande type sommen gegeven.  
Ook bij spelling gaan we categorieën die lastig zijn herhalen. Het gaat hierbij om woorden met -
heid en -teit; woorden met ’s en woorden met -tie. Hierbij worden bijbehorende werkbladen 
gemaakt. 
De komende dagen staan in het teken van verslag presentaties. Hiermee ronden we het 3e verslag 
in groep 6 af. 
Afgelopen week zijn we bezig geweest met ridders en kastelen. Via filmpjes, toneel, knutsel en 
andere doe opdrachten weten we er inmiddels heel veel van af. In groepjes zijn er kastelen (met 
een ophaalbrug) geknutseld met allerlei kosteloos materiaal. Een geslaagde ochtend met ook nog 
een schitterend toneelstuk van de kinderen. 
De komende 2 weken wordt er op donderdagochtend gewerkt aan het geschiedenis thema: 
vikingen. Ook deze keer doen we dat o.a. met de kaarten van 4 x wijzer. 
De komende 2 vrijdagochtenden worden ingezet om meer te weten te komen over Nederland. In 
groepen wordt er informatie verzameld over Noord; Oost; Zuid en West Nederland. Vanuit ieders 
belangstelling kunnen er kaarten gekozen worden. 
Donderdag is de laatste topo toets van Limburg. Een mooie afsluiting van een rondje Nederland 
waar we het hele jaar intensief mee bezig zijn geweest. Wat is er hard gewerkt groep 6; 
compliment. 
 
Groep 7: 
Afgelopen vrijdag hebben we allemaal genoten van een heerlijk schoolreisje!  
Vanaf vandaag hebben we een nieuw klasgenootje: Victoria. Dit vinden we erg gezellig. Welkom 
Victoria, we hopen dat je je snel thuis voelt in onze groep! 
Deze week maken we alweer de laatste (reken)toets van dit schooljaar.  
Morgen hebben we voor de laatste keer ‘Red je vriendje’ (nog één keer alle kleren mee). We 
ontvangen dan ook een certificaat.  
 
Groep 8: 
Deze week gaan we natuurlijk verder met de verschillende vakgebieden.  
Daarnaast zijn we bezig met de musical. De kinderen hebben een uitnodiging mee voor die 
musical. Ook is er een brief betreffende de DVD die besteld kan worden. Het zou fijn zijn als dit 
snel geregeld kan worden. Eind deze week willen we op school zien wat kinderen aan doen tijdens 
de musical. We hebben dan een goed overzicht van wat er nog geregeld moet worden. 
We zoeken nog ouders die kunnen schminken op de woensdag van 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 
 

 
 
 



 
 


