
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van  
 
Algemeen: 
Schoonmaakavond 9 juli 
Met het einde van het schooljaar in zicht, houden we vanavond van 19.00 uur tot 21.00 uur een 
schoonmaakavond. We starten met het schoonmaken in de lokalen( ramen, kasten, vensterbank, 
vloer, computerhoek……….) 
Daarna hopen we  de werkzaamheden uit te breiden naar de ramen in de gangen/zaal.  
We hopen op veel helpende handen…………………. KOMT U OOK? 
( graag een emmer, zeem, raamwisser e.d.) even meenemen. 
Natuurlijk is er ook een gezellig koffie moment. 
 
 
Zwem4daagse: 
Deze week doen we mee aan de zwem4daagse. Elke dag (behalve woensdag) zwemmen de 
groepen 3 en 4: 10 baantjes. En de groepen 5 tm 8: 20 baantjes. Vrijdag krijgen we onze medaille, 
komt u dan ook kijken? 

Groep 3 om 10.15 uur; groep 4: 10.45 uur; groep 5: 11.10 uur; groep 6 en 7: 11.25 uur en groep 8: 12.45 uur 

 
Sponsorzwemmen: We zwemmen dit jaar voor het zwembad!! U wilt toch ook dat het zwembad 
open kan blijven? Probeer daarom sponsors te zoeken… Dat kan nog tot vrijdag, dan bieden we ’s 
avonds de cheque van onze school aan!! 
 
Groep 1 en 2: 
Deze week een poetsweek. De kinderen van groep 2 zijn vanmorgen al begonnen met het 
poetsen van de puzzels, zo konden we ze meteen nog even weer oefenen. 
Deze week staan er bakken in de gang bij groep 1-2a en groep 1-2b om thuis schoon te maken. 
Ook vanavond bent u van harte welkom om ons te helpen met de schoonmaak van de lokalen, 
vanaf 19.00 bent u van harte welkom. Zou u zelf schoonmaakspullen mee willen nemen naar 
school? Alvast heel hartelijk bedankt! 

 



      
 
 
Groep 3: 
We zijn gestart met de zwemvierdaagse. Vorige week hebben we een keer geoefend met elkaar 
en vandaag zijn we echt gestart. We zwemmen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op 
vrijdag mogen papa, mama, opa of oma ook komen kijken. We krijgen dan ook onze medaille.  
Op woensdag 11 juli hebben wij een makkie-daggie (i.p.v. vrijdag 13 juli). Deze ochtend mogen we in 
pyjama naar school komen en hoeven we geen eten/drinken mee. Ook mogen wij deze ochtend 
speelgoed van huis meenemen (speelgoed voor in de klas).  
Deze week sluiten wij kern 11 af met elkaar. We krijgen vrijdag het diploma van kern 11 mee naar 
huis. Er zijn ook nog kinderen die veilig- en vlotboekjes en leesboeken van school thuis hebben 
liggen, willen jullie deze weer inleveren. 
We hopen vanavond op veel hulp van schoonmaak mama’s/papa’s. Zijn er nog ouders die vrijdag 
13 juli speelgoedbakken (K’nex, lego etc.) mee naar huis willen nemen om deze schoon te 
maken? Alvast bedankt!!  
 
Groep 4: 
Deze week gaan we 4 keer zwemmen voor de zwem4daagse. Vrijdag krijgen we onze medaille, 
komen jullie ook kijken? Wij zwemmen om kwart voor 11.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze week ronden we ook heel veel vakken af, omdat volgende week dinsdag onze rapporten 
mee gaan. Vandaag hebben we de laatste taaltoets gedaan en morgen beginnen we aan de 
rekentoets. Volgende week dinsdag werkt juf Charon voor juf Letty, zij is bezig met de 
voorbereidingen van de musical van groep 8. Donderdag staat juf Letty dan voor de klas. We 
merken dat de kinderen zo aan het eind van het schooljaar best moe beginnen te worden. 
Daardoor wordt er ook weer meer gepest hebben wij het idee. Zou u daar eventueel thuis ook 
weer even aandacht aan willen besteden? We vieren deze week ook nog een paar verjaardagen, 
feest!   
 
 
Groep 5: 
Deze week start de zwemvierdaagse. We hebben er onwijs veel zin in, vooral met dit prachtige 
weer!!! 
Met rekenen zijn we alweer aan het laatste doel gekomen van dit blok. Ik kan temperaturen 
aflezen en ordenen. Verder gaan we alle doelen weer herhalen van blok 6. 
De methode van taal hebben we vorige week afgerond met een toets. Deze week starten we met 
het project “De tijdmannetjes”. Hierbij verzamelen we allerlei informatie over het verschijnsel tijd. 
Volgende week is de laatste week dat meester Dennie bij ons is. Dinsdag 17 juli neemt hij afscheid 
van ons. 
Vanavond is de schoonmaakavond. We hopen dat we veel hulp krijgen van papa’s/mama’s. Want 
vele handen maken ligt werk!  
 



 
 
 
 
 
Groep 6: 
Deze week hebben we te maken met de zwemvierdaagse. We zwemmen iedere ochtend rond 
11.30 uur. Graag sieraden e.d. thuis laten. Dit voorkomt dat we er bij het zwembad naar moeten 
zoeken. Na het zwemmen kunnen we dan heerlijk gaan genieten van het meegenomen brood en 
drinken. Vanwege de zwemvierdaagse vervallen de gymlessen. 
Deze week gaan we tijdens de rekenlessen lastige sommen herhalen en gaan in groepjes met de 
rekenspelletjes aan de slag. Bij taal wordt het project zomervakantie afgesloten. Momenteel zijn 
we bezig met verhaalstarters. 
Veel vakken worden de komende week afgerond o.a. het verkeerswerkboek, spelling- en 
rekenwerkschrift e.d. Hierdoor merken we dat het eind van het schooljaar in zicht komt. 
Momenteel wordt er volop genoten van de verslagpresentaties. 
Vorige week hebben we door middel van 4x wijzer Oost en West Nederland op een leuke manier 
in kaart gebracht . Ieder groep heeft een presentatie gegeven over het uitgewerkte deel. De 
resultaten zijn verwerkt op een flap. Samen hebben we de driekusmandans (volksdans) gedanst . 
Dit is een dans die in het oosten van het land populair is. Ook zijn er onderwerpen door een groep 
uitgebeeld. Deze week gaan we ons verdiepen in Noord en Zuid Nederland.  
Vanavond staat de schoonmaakavond gepland. We hopen dat er ouders komen die meehelpen 
met :de ramen, kasten, computerhoek, vensterbank e.d. Alvast hartelijk bedankt! 
 
 
 
Groep 7: 
Vandaag zijn we begonnen met de zwemvierdaagse. We zwemmen op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag rond 11.30 uur. Op vrijdag ontvangen we onze medaille en zijn papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s ook welkom om te komen kijken. Vanwege de zwemvierdaagse vervallen 
de gymlessen.  
Volgende week gaan de rapporten mee. Nog niet iedereen heeft zijn of haar rapport al ingeleverd. 
Graag zo snel mogelijk inleveren op school! 
wegens organisatorische redenen zien de komende weken er iets anders uit: 
Deze week is juf Manon er op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en juf Anja op vrijdag.  
Volgende week is juf Manon er op maandag, juf Anja op dinsdag, donderdag en vrijdag en juf   
Suzanne op woensdag (juf Manon is deze dag wel op school aanwezig, maar niet in groep 7). 
 
 
 
 
             
 
 

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 
 

 
 
 
 
 


