
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 10 september 2018 
 
Algemeen: 
 
Muziek: 
De groepen 5-6-7-8 hebben afgelopen vrijdag voorlichting gekregen over de Rijdende Popschool. 
Dhr. Richir heeft het een en ander uitgelegd, samen met de kinderen gezongen en ze kennis laten 
maken met een keyboard. Hartelijk dank hiervoor! 
 
Verkeersbrigadiers: 
Ook dit jaar staan de kinderen van de groepen 7 en 8 steeds klaar om de kinderen van De 
Brummelbos onder begeleiding van de verkeersouders de Havenstraat over te laten steken. 
We wensen jullie dit schooljaar veel succes met deze verantwoordelijke taak. We zijn er trots op 
groep 7 en 8 dat jullie dit iedere dag doen! 
 
Nieuws van de Voorschool. 
De zomervakantie was heerlijk zonnig en we zijn weer helemaal opgeladen voor het nieuwe 
schooljaar.  
We zijn dit schooljaar gezamenlijk met de basisschool gestart d.m.v. een startactiviteit van de 
meesters en juffen met muziek en een dans. Wat een gezellige opening van het schooljaar! Dit is 
dan ook het thema van ons voor de komende 3 weken; Muziek en dans!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 1/2a: 
Deze week gaan wij verder met het thema: “Wie ben ik?”. Wij benoemen de lichaamsdelen en 
gaan kijken hoeveel van elk, dus we tellen onze vingers/tenen en pakken het cijfer erbij.   
Wij bieden de letten i aan van ik. 
Als taak gaan wij ons gezicht in de spiegel knippen en plakken, dit is tevens een 
verjaardagskalender. Wij maken een poppetje van klei en ook bij de kleuren en vormen hoek gaan 
wij een poppetje maken.  
Hoera juf Anneke heeft een zoon! Zijn naam is Jorn. Binnenkort komt juf Anneke langs met Jorn. 
Pssst.. Groep 1/2b maakt samen ook iets leuks voor hen.  
      
Groep 3: 
We zitten alweer een week in groep 3 en vorige week vertelde juf een leuk nieuwtje: ze gaat 
trouwen! In juni is het grote feest en wij mogen allemaal komen. Met lezen hebben we al weer veel 
geleerd en gedaan. We hebben het woord ‘ik’, ‘maan’ en ‘roos’ al geleerd en morgen leren wij het 
woord ‘vis’. Met rekenen zijn we bezig met de getallenlijn tot 10 en 20 (volgorde, buurgetallen).  
Morgen krijgen wij ook een nieuw meisje in de klas. Ze heet Jula en ze is in Polen geboren en 
woont sinds kort in Erica. Welkom Jula!  
 
Donderdag gaan we met elkaar naar gym. Denkt iedereen aan de gymspullen (broek, shirt, 
gymschoenen), deze graag in een aparte tas. We gymmen één keer in de week met elkaar, omdat 
het lopen / omkleden veel tijd kost. Dit betekent wel dat we op donderdag extra gymtijd hebben, 
zodat we ook echt lekker bezig kunnen zijn met elkaar.  
 
 
Groep 4: 
Vorige week hebben we de voortoets gemaakt van blok 1 rekenen. Het is natuurlijk logisch dat de 
kinderen alles nog niet foutloos hebben gemaakt. Daaraan gaan we de komende 5 weken werken. 
Iedereen weet dan wat hun eigen doel is. Thuis zou u alvast kunnen oefenen met sommen tot 20. 
Optellen en aftrekken. Bv. 17-9= of 8+7=  . Ook de verliefde harten (wat is samen 10) blijven het 
hele jaar belangrijk. 
U heeft misschien al gehoord dat we vandaag gym hebben gehad. Juf Siska brengt de kinderen 
naar de gymzaal en daar krijgen ze les van juf Ineke(groep 6). Dit omdat juf Letty last heeft van 
haar heup. 
Taal: we gaan nog verder met veilig leren lezen kern 12. Als we deze hebben afgerond kan het 
echte werk van groep 4 beginnen. 
Aanstaande donderdag hebben de kinderen een appel nodig en schelpen. Zou u deze kunnen 
meegeven. 
 
 
Groep 5: 
Vorige week hebben we de voortoets van rekenen blok 1 en spelling gehad. Deze week gaan we 
dan ook hard aan de slag met de volgende doelen: Met rekenen is dat “getallen t/m 200 in de 
goede volgorde zetten” en bij spelling “de stomme e”. Hierbij klinkt de “e” als een “u”. Tijdens de 
lessen van taal leren we dubbelwoorden die bij de inrichting van een huis horen. Bijvoorbeeld 
koekenpan, melkbeker, soepkom en afwasborstel. Ook gaan we de lettervolgorde van het alfabet 
oefenen door woorden op alfabetische volgorde te schrijven. 
Tijdens de lessen muziek en andere “vrije” momenten gaan we met de hele klas een dans 
instuderen voor de cultuurweken. Vandaag hebben we al het lied + dans bekeken en beluisterd.  
Voor het vak aardrijkskunde (4x wijzer) hebben de kinderen de opdracht gekregen om donderdag 
13 september een vakantieherinnering mee te nemen. Dat kan zijn een foto, een souvenir, een 
schelp of noem maar op. Over deze herinnering gaan we praten en laten zien aan elkaar. 
Denkt u nog aan de rapporten? Graag deze week inleveren. 
 
 
 
 
 



 
Groep 6: 
Vorige week zijn we begonnen met het opstarten van allerlei vakken. Na een lange vakantie, was 
dit best even wennen. Ook al is alles nog niet aan bod gekomen, er is goed gewerkt; compliment 
groep 6. 
Bij het rekenen ronden we de komende dagen de voor toets van blok 1 af. Veel kinderen geven 
aan, het klokkijken, zowel analoog als digitaal nog lastig te vinden. Ook het uitrekenen van 
meerdere geldsommen is een aandachtspunt. Momenteel worden de tafels 1 t/m 10 en het 
automatiseren van getallen herhaald. Ook het hoofdrekenen komt aan bod. 
Bij taal gaan we verder met het hoofdstuk: schoonmaken. Hierbij gaan we gebruik maken van het 
woordenboek, zodat verschillende woorden betekenis krijgen. Vervolgens worden de woorden in 
zinnen geplaatst. Bij spelling worden de woorden met de afspraak: toren/torren aangeboden. De 
korte en lange klanken worden hiermee herhaald. De kinderen leren de stam van een werkwoord 
zoeken ( wij kijken- ik kijk) Dit doen ze door van de wij-vorm naar de ik-vorm te gaan. 
Bij het verslag over de Dolfijn is het de bedoeling dat we de eerste stukjes tekst samen bedenken 
en gaan opschrijven, zodat de kinderen zich weer bewust zijn van het stappenplan voor het 
verslag. Na enkele teksten samen te hebben gemaakt, kunnen de kinderen zelfstandig verder met 
het verslag. 
De topografie voor groep 6 staat in het teken van een rondje Nederland. We leren eerst de 
verschillende provincies met de hoofdsteden en gaan vervolgens ons nader verdiepen in alle 
afzonderlijke provincies. Na de verkenning van de provincies, starten we met de provincie 
Drenthe. 
Op maandag en donderdagochtend staat er gymnastiek op het lesrooster. Met de kinderen is er 
afgesproken om shirt, broek en schoenen mee te nemen.( meisjes met lang haar graag een 
elastiekje in het haar) 
Gevraagd: 

- Deze week rapporten inleveren 
- Plastic tassen 

 
 
Groep 7: 
We zijn de week begonnen met maken van de voortoets van spelling. Aan de hand van deze toets 
bekijken we welke categorieën we nog moeilijk vinden en wat we al erg goed weten!  
Taal gaat verder met hoofdstuk 1. We zijn vooral bezig met stellen en strips. Aan de hand van een 
tekening proberen we een verhaal te vertellen. 
De voortoets van rekenen hebben we vorige week gemaakt, nu gaan we aan het werk met de 
leerdoelen. We richten ons deze week op het vermenigvuldigen, breuken en tijdrekenen. 
Op dinsdag en donderdag staat gym op het lesrooster. 
  
Groep 8: 
 
 
 
                AGENDA: 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 


