
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 17 september 
 
Algemeen: 
Cultuur: 
Dit schooljaar staat regelmatig in het teken van muziek en dans. 
Vorige week hebben Carina Vinke en Jacob Kellerman een mini concert klassieke muziek 
gegeven. Onder begeleiding van gitaarspel, heeft Carina een muzikaal verhaal verteld. 
Op deze wijze hebben alle kinderen kennis kunnen maken met klassieke muziek. 
Jacob en Carina hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. 

 



Cultuurweken: 
De komende 2 weken staan in het teken van muziek en dans. Er wordt extra aandacht besteed 
aan de nieuwe muziekmethode 1-2-3 zing; nieuwe muziekinstrumenten. 
Daarnaast maken de kinderen kennis met verschillende muziek- en dansstijlen. 
Vrijdag 21 september is er voor iedere groep een muziekworkshop verzorgd door de 
kunstbeweging. 
Voor de groepen 1-2-3 muziek met oude rommel, groepen 4-5-6 rekenen op muziek, groepen 7-8 
met muziek de wereld rond. 
Op 28 september sluiten wij de cultuurweken af met optredens voor en door de kinderen. 
 
MET SPOED GEVRAAGD voor vrijdag 21 september.  
(te gebruiken voor de workshops voor de groepen 1-2-3) 
Graag doosjes, plastic flesjes, w.c-rolletjes, wasmiddelflessen e.d. met rammelmateriaal erin. Of 
lege plastic flessen waar met een pollepel langs de ribbels kan worden gestreken. Potten, pannen, 
pollepels, allerlei ‘waardeloos’ materiaal waarmee klank kan worden maakt. Graag veel divers 
materiaal, maar geen glas. 
Graag inleveren in de zaal in de bruine bak.( bij het keukentje) 
 
Week tegen het Pesten: 
Deze week start de week tegen het pesten. In alle groepen wordt hier aandacht aan besteed en 
ingegaan op de volgende onderwerpen? 
-Wat is pesten? (verschil tussen plagen/pesten) 
-Waarom pest iemand? (oorzaak/gevolg) 
-Hoe kun je zien/waarnemen dat een ander gepest wordt? ( signalen waarnemen) 
-Wat kun je doen als iemand gepest wordt? (melden) 
-Welke oplossingen zijn er?  
Door middel van groepsgesprekken hopen we hiermee een positief signaal af te geven wat zal 
bijdragen aan een goede groepsvorming! 
  
Groep 1/2: 
Vandaag hadden Wij bezoek van juf Anneke. Natuurlijk was ze niet alleen, maar samen met baby 
Jorn en zijn broer Stijn. De kinderen waren stil, ze vonden het best wel spannend zo’n kleine baby 
op bezoek. De kinderen hadden een prachtig schilderij gemaakt. Juf Anneke had ook een 
verrassing mee, een koekje met blauwe muisjes mmm… wat lekker! 
Deze week werken wij over het thema: Muziek (en dans). We leren de letter M, maken woorden en 
zinnen en als taak maken wij een gitaar en een schutbeker. De kinderen maken kennis met allerlei 
muziekinstrumenten. Sorteren en tellen de instrumenten en klappen woorden. Ook maken ze 
kennis met allerlei soorten muziek.  
Donderdag is juf Lyanne afwezig i.v.m. een cursus. 
 

   
      



Groep 3: 
Vandaag hebben wij met elkaar het woord sok geleerd en de schrijfletter s geoefend. Met rekenen 
zijn wij bezig met het splitsen van getallen en gaan we verder met het oefenen van de getalrij tot 
10 en 20. Dit gaan we morgen doen bij de Naoberhoeve, we gaan daar de dieren tellen/turven.  
Voor de knutselles van volgende week zijn wij een lege fles nodig. Wil iedereen een lege fles 
meenemen voorzien van naam.  
 
Groep 4: 
Vandaag hebben de kinderen voor rekenen hun eigen doelenblad gekregen. De kinderen kunnen 
daarop zelf zien aan welk doel ze nog moeten werken de komende tijd. Er blijven verplichte 
opdrachten, die iedereen maakt. 
Deze week ronden we kern 12 van vvl af en beginnen aan de taalopdrachten van groep 4, taal op 
maat. 
Ook beginnen we met spelling taal op maat. De eerste afspraak is: Haas. Schijf het woord zoals je 
het hoort. 
Voor de knutselles hebben we hamertjes nodig. Wil je deze meenemen, voorzien van naam. Ook 
spijkers (niet te groot) zijn van harte welkom. 
 
Groep 5: 
Vorige week zijn we begonnen aan onze dans die we gaan presenteren aan de andere groepen 
op vrijdag 28 september. Het lied komt uit onze nieuwe methode 1,2,3 Zing en heet: “Kijk eens wat 
ik kan!”  
Met rekenen staan de volgende doelen deze week centraal: “Ik kan gebruik maken van de 
omkeringseigenschap en steunsommen” en “Ik kan handig rekenen door gebruik te maken van 
verschillende strategieën”. 
Tijdens de taallessen gaan we lekker “overdrijven” en “overdrijvingen verzinnen”. Ook gaan we 
verder met dubbelwoorden maken (moeten dan wel bestaande woorden zijn) en alfabetiseren.  
Spelling staat in het teken van de afspraak “toren”. Hoor je aan het einde van een klankstuk een 
lange klank? Dan schrijf je 1 klinker. Lo-pen, dro-men, le-zen. 
De gymdagen van groep 5 zijn maandag en dinsdag. Maar in het kader van de “Gouden Weken” 
(groepsvorming), gaan we mits het mooi weer is, buiten op het plein gymmen. Dit kan zijn een 
estafette met voorwerpen verzamelen, tikspel, balspel enz.  
 
Groep 6 
Vrijdag zijn de kunstenaars van groep 6 aan het werk geweest met het verven van een huisdier, 
dier uit de dierentuin of een dier in het wild. Met behulp van een I-pad werd het dier opgezocht en 
geschetst, zodat het daarna op schitterende wijze is in geverfd. U kunt het resultaat in de zaal 
bewonderen. 
Uit de rekentoets van blok 1 zijn leerdoelen naar voren gekomen, waar we ons de komende tijd 
mee bezig gaan houden. Dit zijn: 
-tafels 1 t/m 10 vlot door elkaar kennen; 
-Nauwkeurig uitrekenen van erbij en eraf sommen; 
-Geld rekenen (kassabonnen optellen) 
-Klokkijken (van analoog naar digitaal) 
Het zou fijn zijn als u uw kind thuis af en toe extra kunt ondersteunen. Met de kinderen is er 
afgesproken dat de beheersing van de tafels voor de herfstvakantie voldoende aanwezig is. 
Tijdens de geschiedenisles zijn we begonnen met de Romeinen. Dit hebben we gedaan aan de 
hand van 5 vragen: Wie waren de Romeinen; Wanneer leefden de Romeinen? Waar woonden de 
Romeinen? Hoe leefden de Romeinen en Wat deden de Romeinen? Om hier een goede indruk 
van te krijgen zijn we gestart met het bekijken van filmpjes. 
De komende 2 weken krijgen de vakken muziek en dans een extra impuls. We gaan ons 
verdiepen in allerlei muziek en dans stijlen. Werkboekje, you tube e.d. Ook gaan we nadenken 
welke voorstelling we op 28 september aan de andere bovenbouwgroepen laten zien. Vrijdag 
volgen we een workshop: rekenen op muziek. Vrijdag maken we tijdens de handenarbeid les een 
muziekinstrument van kosteloos materiaal. 
Graag deze week de briefjes omtrent de privacy inleveren. 
 



Gevraagd: lege plastic flesjes voor het maken van muziek instrumenten. 
 
Groep 7: 
Rekenen:  We werken deze week aan het leerdoel breuken. We leren breuken te vergelijken en ze 
gelijknamig te maken. Ook leren we breuken te plaatsen op een getallenlijn. Naast het leerdoel 
breuken werken we ook verder aan de doelen die we nog lastig vinden. 
Taal: We zijn begonnen in hoofdstuk 2. We leren om een bestelling ‘snel’ op te schrijven en daarbij 
gebruik te maken van afkortingen. We leren begrippen rondom gerechten en omschrijvingen van 
gerechten (bijvoorbeeld krokant, klef, mierzoet etc) 
Spelling: de volgende categorieën komen aan bod:  

- Woorden op –elen, -eren, -enen 
- Woorden met f/v en s/z verandering 
- Woorden met i als ie 
- Persoonsvorm 

We beginnen deze week met topografie: Europa. Dinsdag krijgen de kinderen topo mee naar huis. 
Maandag 1 oktober volgt dan de toets. 
 
Groep 8: 
In het kader van de cultuurweken hebben de kinderen op vrijdag een workshop. Ook werken er 
groepjes kinderen aan de gezamenlijke voorstelling van 28 september. 
Denkt u ook nog even aan de bijdrage voor het kamp. Deze week gaat er ook nog een andere 
brief mee over het kamp. Deze zit in een gesloten envelop. Voor de kinderen moet het een 
verrassing blijven. Zij weten nergens van…….. 
Met geschiedenis zijn we begonnen met het thema Pruiken en revoluties. De kinderen zijn nu 
begonnen met het schrijven van stukjes tekst. Voor enkele kinderen is het goed om de tafels nog 
eens goed te oefenen. Voor cijferen is er deze week een toets. 
Op vrijdag 28 september hebben we de eerste topotoets: Afrika. 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 


