
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 24 september 2018 
 
Algemeen: 
 
Informatie avond: 
Donderdag avond 27 september vindt de informatie avond voor de groepen 1 t/m 8 plaats. Uw 
zoon/dochter verzorgt de rondleiding in de groep. Vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur bent u welkom in 
het lokaal van uw kind(eren). 
We hopen op uw komst! 
 
Vervanging juf Letty: 
U heeft vast wel al gezien dat ik wat moeilijk loop. Ik heb nl al een tijdje last van mijn heup.  
Ik zal dan ook rond de herfstvakantie een nieuwe heup krijgen.  
Op de maandag en dinsdag ga ik vanaf vandaag halve dagen werken, om het een beetje goed vol 
te kunnen houden tot mijn operatie.  
Mijn invalster is: Karen Wouters van den Oudenweijer. Tot aan de herfstvakantie is zij in ieder 
geval op de maandag- en dinsdagmiddag beschikbaar, na de herfstvakantie vervangt ze hele 
dagen.   
Hoe lang het gaat duren weet ik uiteraard nog niet.  
Hopende u eerst voldoende te hebben geïnformeerd,  
Juf Letty. 
 
Cultuurweken:  
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen onder begeleiding van Tineke Vos een leuke workshop 
gehad in het teken van muziek. Ook deze week staan muziek en dans  bij alle groepen extra in de 
belangstelling. De methode 1-2-3 zing komt actief aan bod. Aan het eind van de week is er een 
voorstelling per bouw voor en door kinderen. Van tevoren wordt er natuurlijk nog flink geoefend. 
 
Zandbaknet: 
Door de MR-leden is er een net geplaatst over de zandbak voor de kleuters. Vanuit hygiënisch 
oogpunt wordt de zandbak na schooltijd afgedekt met een net. Dit ter voorkoming van katten e.d. 
Het lijkt ons een prima oplossing! 
 
Bibliobus  
Woensdag staat die bibliobus er weer, denkt iedereen aan de biebboeken die thuis liggen. 
 



 
Kinderboekenweek  
 
Volgende week is het zover.. dan start de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar ‘vriendschap’, 
dit sluit mooi aan bij de gouden weken. We openen de Kinderboekenweek volgende week 
woensdag (3 oktober) op het lage plein om 8.30 uur, iedereen is welkom!  
We staan de komende weken stil bij het thema vriendschap en er vinden verschillende activiteiten 
plaats. Eén daarvan is de boekenmarkt. Op vrijdag 12 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af 
met een boekenmarkt van 13.00-13.45 uur. Heb je boeken thuis liggen die je wilt/kunt verkopen? 
Houd deze dan alvast apart. Na de boekenmarkt zingen en dansen we nog een keer mee op het 
lied van Kinderen voor Kinderen – Kom er bij.  
 
Groep 1/2: 
Vrijdag was juf Tineke bij ons in de groep. Ze ging met ons muziek maken met “oude rommel”. De 
kinderen deden heel enthousiast mee. Deze week gaan wij verder met het thema: Muziek en 
dans. Wij luisteren naar verschillende soorten muziek en bewegen/dansen op de muziek. Wij 
kijken naar de verschillende muziekinstrumenten en benoemen en klappen de woorden. Ook 
sorteren wij de instrumenten: snaar-, blaas- en slaginstrumenten. Wij tellen de instrumenten en 
zoeken het cijfer erbij.  
Woensdag gaat groep 1/2a naar de Noaberhoeve. 
Ook besteden we deze week aandacht aan pesten en het symbool van het lieveheersbeestje.  
Donderdagavond informatieavond door de kinderen. U komt toch ook? 
Vrijdag sluiten we het thema: Muziek en dans af. De kleuters gaan voor elkaar optreden. Veel 
plezier! 
      
Groep 3: 
Deze week sluiten wij kern 1 met elkaar af. Iedereen heeft bij juf woordjes gelezen en daar hoort 
een diploma bij. Naast het diploma zitten er ook begeleidende brieven bij + leesoefeningen die je 
thuis samen kunt oefenen/spelen. Morgen horen wij het verhaal van kern 2. We weten dat dit over 
ons lichaam gaat, want op de gang hebben wij nu een dokers/ziekenhuis hoek.  
Met rekenen hebben wij vandaag kennisgemaakt met het rekenrek, we leren nu eerst 
getalbeelden herkennen en daarna ook echt + en – sommen maken. Thuis kan iedereen ook 
oefenen met rekenen. Dit kun je doen op rekentuin, morgen krijgt iedereen een brief mee met de 
inloggegevens. Dit hebben wij vandaag al even geoefend met groep 4. 
 
Groep 3-4 
Tijdens de Kinderboekenweek gaan wij, groep 3-4, samen iets knutselen over het thema 
‘vriendschap’. Wil iedereen hiervoor een schoenendoos meenemen voorzien van 2 gleuven (zie 
foto hieronder) + naam. Deze mag je inleveren bij je juf.  
 
 
 
 
 
 
 
Groep 4: 
Deze week werken we met rekenen aan doel 1: welke getallen horen erbij; doel 3: optellen tot 20; 
doel 8: geldrekenen, wat houd ik over.  
Bij taal leren we wat naamwoorden zij, we werken met dubbelwoorden (bv. kamerlamp, 
slaapkamer). Spelling gaat over de afspraak : poes: schrijf het woord zoals je het hoort, woorden 
met een klank met 2 verschillende letters. 
Dinsdag komt er een pakketje voor ons binnen: het zijn eitjes, rupsen en coconnetjes! Deze 
mogen een paar weken in onze klas staan! We zullen zien hoeveel vlinders eruit komen!! 
 
 
 



Groep 5: 
De hele week staat tijdens rekenen het doel : “Ik kan in een klok de minuten voor en na het hele 
en halve uur aflezen”. Heel erg veel kinderen vinden dit nog heel erg lastig. Zou u thuis hier ook 
aandacht aan kunnen besteden? 
Met taal zijn we begonnen aan een nieuw hoofdstuk: Aan tafel. Deze week leren we wat vaste 
eetmomenten zijn op een dag, wat een tussendoortje is en wat voor tussendoortjes zijn er 
allemaal? Hartig, zoet, fruit en groente. De kinderen leren de tussendoortjes te rubriceren (in het 
juiste rijtje te zetten). Ook gaan we weer verder met het herhalen van het alfabetiseren. 
Tijdens de lessen spelling staat nog steeds de regel “toren” centraal. Hoor je aan het einde van 
een klankstuk een lange klank? Dan schrijf je 1 klinker. Bijvoorbeeld: Lo-pen, verve-len, ma-ken. 
Ook gaan wij deze week in het kader van de Anti Pestweken, iets maken voor in de klas. Wij 
hebben vorige week de armbandjes van de Anti Pest Club al gekregen en tijdens het middageten, 
kijken we deze weken naar afleveringen daarvan.  
We hebben nog niet van iedereen de rapporten en toestemmingsformulieren voor publicatie van 
beeldmateriaal binnen. Graag deze week bij ons inleveren. 
 
Groep 6: 
Bij taal starten we met een nieuw hoofdstuk: Mag ik het zout even? Het gaat hierbij om 
verschillende vormen van het bewaren van voedingsmiddelen (vriezen-drogen-koelen-vacuüm 
verpakken) Daarnaast komen ook allerlei smaakmakers (knoflook; laurier; suiker e.d.) aan bod. De 
kinderen leren dubbelwoorden te herkennen en samen te stellen (o.a. koelkast; koelwagen; 
koelbox) Met deze dubbelwoorden worden zinnen gemaakt. 
Deze week wordt er extra aandacht besteed aan de spellingafspraak toren/torren (lange en korte 
klanken) Ook komt het veranderen van een werkwoord steeds mee in zicht. We gaan hierbij van 
de wij-vorm naar de ik-vorm (=de stam van een werkwoord) Bv.  roepen – ik roep; opbellen- ik bel 
op. Veel kinderen vinden dit best lastig. 
Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het schrijven van teksten voor het verslag over de dolfijn. 
Ook worden er bijbehorende tekeningen gemaakt. Al met al krijgt het steeds meer vorm en inhoud. 
De teksten van het 1e verslag hebben we grotendeels samen gemaakt. Dat betekent dat het 1e 
verslag niet gepresenteerd hoeft te worden. Dit is bij het 2e en 3e verslag wel het geval. 
De kinderen hebben een topo blad van Nederland mee naar huis gekregen. Het is de bedoeling 
dat ze weten welke provincies er in Nederland zijn, waar de provincies liggen en welke 
hoofdsteden bij de provincies horen. Op 28 september is de 1e topo toets. 
De afgelopen weken hebben de kinderen kennis gemaakt met veel vakken, begrippen en 
activiteiten. Dit willen we graag met u delen tijdens de informatie avond. Uw eigen zoon/dochter 
zal u rondleiden bij de verschillende onderdelen.  
U komt toch ook op donderdag avond 27 september? 
 
Groep 7: 
 
Groep 8: 
Vrijdag hebben de kinderen de topotoets van Afrika. 
Op donderdag hebben de kinderen de bloktoets voor spelling.  
In de week voor de herfstvakantie gaan we op kamp. Het is gebruikelijk dat de kinderen op de fiets 
gaan. De bagage wordt meestal door een ouder weggebracht. Als op maandag de kinderen 
vertrekken moet natuurlijk de bagage en de spullen van school ook mee. U snapt het al. We zijn 
op zoek naar iemand die de bagage en de spullen van school kan wegbrengen en/of halen. 
Wegbrengen (maandagochtend 15 oktober) 
Halen (vrijdagochtend 19 oktober). 
Denkt u ook nog even aan de brief (verrassing) 
  
 

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 
 



 


