
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 3 september 2018 
 
Algemeen: 
 
GOUDEN WEKEN: 
De eerste 3 weken van het schooljaar staan in het teken van de gouden weken. Dit zijn weken 
waarbij door groepsactiviteiten veel aandacht wordt besteed aan de groepsvorming. Hierbij kunt u 
denken aan korte spelletjes tijdens de lessen; groepsactiviteiten; energyzers. 
 
CULTUUR: 
We zijn vanmorgen het schooljaar begonnen met een demonstratie van muziek en dans verzorgd 
door de leerkrachten. Gedurende de dag heeft iedere groep een muzieknummer of dans onder 
begeleiding van docenten voorbereid. Om dit tot een geheel te laten komen hebben de groepen 
samen geoefend. Vanmiddag kon iedereen genieten van een fantastisch talentvol optreden! 
 
 
Groep 1/2: 
Na een lange en zonnige vakantie, zijn wij vandaag muzikaal en dansend begonnen. Wij maken er 
samen een gezellig, plezierig en swingend schooljaar van. Deze week hebben wij als thema: Wie 
ben ik, hoe heet ik en hoe zie ik er uit? Als taak hebben we een welkomstkleurplaat. Verder maken 
wij er een rustige en prettige week van.  
Denkt u deze week nog aan de luizenzakken?  
Het eten voor tussen de middag mag in de tas blijven. 
Veel plezier allemaal! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



Groep 3: 
Na een zonnige vakantie, zijn wij vandaag muzikaal en swingend het schooljaar begonnen. De 
eerste echte dag in groep 3! Wat hebben we het leuk gehad met elkaar. Vandaag hebben wij het 
woord ‘ik’ geleerd en morgen leren wij het woord ‘maan’. We hebben allemaal nieuwe spullen 
gekregen en deze week komt daar nog meer bij. Om onze potloden goed te bewaren, zijn wij een 
etui nodig. Wil iedereen deze week een etui meenemen, zodat onze potloden, stiften en gum bij 
elkaar blijven. Op donderdag hebben wij altijd gym. Hiervoor neem je een gymtas mee met daarin 
gymkleren + gymschoenen met witte zool (voorzien van naam). Deze week gaan wij nog niet naar 
gym, maar spelen wij lekker buiten en in de klas. Wij hebben dit schooljaar twee juffen in de klas.  
Juf Nathalie stelt zich hieronder even voor:  
 
Hallo mijn naam is Nathalie Scheve. Ik zit in het vierde jaar van de PABO. Een aantal van jullie hebben mij 
vanochtend al gezien. Dit jaar loop ik mijn LIO stage in groep 3, dit begint op maandag 19 november 2018. 
Ik sta dan op maandag en dinsdag voor de groep. Voor de voorbereiding ben ik hier al vaker aanwezig.  
Ik heb er veel zin in en hoop op een goede samenwerking. 

 

Iedereen heeft van ons een badeendje gekregen, met daarbij de volgende tekst:  

                                    

We doen het niet in ons “eendje”,  

want samen maken we er een   

                              fantastisch jaar van! 

 
 
Groep 4: 
 
Vandaag zijn we weer begonnen, het was een gezellige dag. We hebben veel geoefend voor de 
voorstelling dans en muziek.  
Nadat we eerst een hele tijd hebben gepraat over de vakantie zijn we begonnen met veilig leren 
lezen kern 12, deze was vorig jaar in groep 3 nog niet aan bod geweest. 
Voor rekenen doen we deze week de voortoets, zodat de kinderen zelf weten aan welke doelen ze 
de komende weken moeten gaan werken. Voor elk doel staan er spelletjes in de doelenkast, deze 
leggen we deze week uit. 
Verder zijn het de gouden weken, we zullen veel aandacht besteden aan het groepsgebeuren 
Op maandag en dinsdag is naast juf Letty ook juf Fleur in de klas. Juf Fleur doet de opleiding voor 
onderwijsassistent in Hardenberg. Ze is tweede jaars en komt dus dit jaar bij ons stage lopen. Juf 
fleur veel plezier in onze groep.  
 
 
 
Groep 5: 
Wat heerlijk om iedereen weer te zien na de lange en zonnige vakantie! Fijn dat jullie er zijn! 
Vanmorgen hebben we het schooljaar muzikaal geopend met een prachtige dans. Tussen het 
oefenen door hebben we kennis gemaakt met elkaar en verteld over de vakantie. Deze week gaan 
we starten met rekenen (voornamelijk herhaling) en vrijdag maken we de voortoets van blok 1. 
Spelling gaat deze week op dezelfde manier met ook een voortoets op vrijdag. Aan de hand van 
deze voortoetsen weten de kinderen aan welke doelen ze nog moeten werken en waar ze dus ook 
uitleg over krijgen. De rest van de vakken pakken we geleidelijk op. Elke maandag en dinsdag 
hebben we gymnastiek. Maar….. soms is er een uitzondering! Morgen (dinsdag) gaan we lekker 
zwemmen!!! Dus graag de zwemkleding mee geven. Als uw kind langer mag blijven, kunt u 
hem/haar dan een briefje meegeven dat hij/zij in het zwembad mag blijven? 
Samen gaan we er dit jaar een fantastisch jaar van maken!!! 
 

eentje 



 
 
Groep 6: 
Vandaag zijn we het schooljaar gestart met de opening van muziek en dans op het lage plein. 
Vervolgens zijn we bezig geweest om een dans voor te bereiden onder begeleiding van een 
dansdocent. 
In de groep hebben we kennis gemaakt met elkaar, vakantie verhalen verteld, veel materialen 
uitgedeeld en afspraken gemaakt waar we ons samen aan gaan houden. Daarnaast zijn enkele 
vakken alweer opgestart. Het rekenen staat deze week in het teken van het herhalen van het 
automatiseren, het oefenen van de tafels en op donderdag en vrijdag de voortoets van blok 1. Aan 
de hand van de voortoets van blok 1 worden de doelen bepaald waar we de komende tijd aan 
gaan werken.  
Bij Taal starten we met het hoofdstuk: De bezem erdoor. Het gaat hierbij om de woordenschat van 
schoonmaakwoorden. Deze woorden hangen zichtbaar in de groep, zodat ze steeds herhaald 
kunnen worden. We gaan zinnen maken of aanvullen met schoonmaakwoorden. 
Dinsdag gaan we starten met het 1e verslag over Dolfijnen. We maken de voorkant van het 
verslag, schrijven de indeling van de hoofdstukken en proberen samen de eerste teksten te 
schrijven. Dit alles bewaren we in een map.  
Voor het zelfstandig leren ontvangen de leerlingen een overzicht met verplichte en vrije 
opdrachten. Aan het eind van de week is het de bedoeling dat de verplichte opdrachten af zijn. Er 
wordt een gevarieerd aanbod voor het zelfstandig leren gegeven. D.m.v. de overzichtslijst wordt 
de zelfstandigheid bevorderd. 
Met veel enthousiasme zijn de kinderen vandaag in groep 6 begonnen. Samen gaan we er een 
SPETTEREND schooljaar van maken. 
 
Groep 7: 
Wat fijn om iedereen weer terug te zien na zo’n zonnige vakantie! We zijn het nieuwe schooljaar 
gestart met dans en muziek. We hebben een dans ingeoefend onder begeleiding van een 
dansdocent. 
We hebben elkaar de verhalen van onze vakantie verteld.  
Het rekenen deze week begint met de herhaling van de tafels en het automatiseren van de 
sommen. Donderdag en vrijdag volgt er een voortoets van blok 1. Naar aanleiding van deze toets 
kunnen we bepalen aan welke doelen we de komende periode gaan werken. 
Taal begint deze week met blok 1 “Je kunt niet zonder energie”.  Ook zullen we nieuwe begrippen 
leren die te maken hebben met gas, geiser, boiler, fornuis enz. Ook besteden we aandacht aan de 
benamingen van de huishoudelijke apparaten.  
Spelling begint deze week met de categorieën open en gesloten lettergreep (toren/torren) en 
ingewikkelde samengestelde woorden (stripboek). Ook komt de persoonsvorm in de 
tegenwoordige tijd (tt) aan de orde. 
Samen maken we er een geweldig jaar van! 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 


