
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van  
 
Algemeen 
 
 
Cultuurweken:  
Wat hebben we genoten van allerlei optredens in de verschillende bouwen. Van te voren was er 
flink geoefend. Muziek en dans kwamen volop tot uiting. Groep 8 sloot het geheel zelf af met 
confetti kanonnen. 
 
Informatie avond: 
Wat fijn dat er zoveel belangstellenden naar de informatie avond zijn gekomen om te kijken en te 
luisteren naar de activiteiten van de kinderen. De kinderen hebben goed hun best gedaan om veel 
informatie te geven. Dank je wel toppers van De Brummelbos! 
 
Omgekeerde oudergesprekken: 
Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt……………..maar nog niet iedereen heeft zich hiervoor 
opgegeven. Het is de bedoeling dat uw kind mee komt naar het oudergesprek. Opgave graag zo 
spoedig mogelijk. 
 
Project fietsveilig 5 oktober: 
Vrijdag hebben de groepen 7 en 8 het project fietsveilig. Naast de theoretische verkeersles worden 
de leerlingen meegenomen in de rijsimulator. Alvast veel succes! 
 
 
 
Kinderboekenweek  
Woensdag 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 woensdag (3 oktober) op 
het lage plein om 8.30 uur, iedereen is welkom!  
 
 
 
 
 
 



Boekenmarkt  
Vrijdagmiddag 12 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek met elkaar af. 
’s Middags van 13.00 uur tot 13.45 uur is er in de school weer een boekenmarkt.  
Deze middag mag jij je boeken verkopen voor €0,50 per stuk. Neem een 
kleedje en je boeken mee naar school. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn 
deze middag ook uitgenodigd om samen over de boekenmarkt te lopen. 
Daarna zingen en dansen wij nog één keer op het lied ‘Kom er bij’, dit vindt 
weer plaats op het lage plein.  
 

 
Voorschool  
We hebben de afgelopen periode met veel plezier gewerkt aan het thema 
Muziek en Dans. We hebben mooie muziekinstrumenten gemaakt en bespeeld. 
Ook hebben we muziek geluisterd en gedanst op de muziek.  
 
Ons volgende Uk & Puk thema is “Regen”. Hier starten we in week 40 mee. In 
dit thema zit tevens het thema “Herfst” en zullen we ook weer een bijpassende 
lampion gaan maken en dit doen we weer gezellig met de ouders en de 
peuters. Meer informatie hierover volgt t.z.t.   

 
Veel peuters mogen in hun nieuwe jas naar school. Zou u de naam van uw 
peuter in de jas willen zetten? Mocht uw peuter dan even niet meer zo goed 
weten wat zijn/haar jas is, kunnen wij het altijd even controleren. Alvast 
bedankt!  
 
 
Groep 1/2: 
Deze week hoeven de kinderen geen taak te maken. Woensdag starten wij met de 
Kinderboekenweek, het thema is ‘Vriendschap’. De kinderen mogen woensdag i.o.v. speelgoed 
hun lievelingsboek (voorzien van naam) mee naar school nemen. Mogen de boeken een poosje 
op school blijven? 
Woensdag gaat groep 1/2b naar de Noaberhoeve. Ze gaan een lekker bed voor de konijnen 
maken, maar eerst moet het hokje natuurlijk schoongemaakt. 
Donderdag is het dierendag, de kinderen mogen dan een lievelingsknuffel meenemen naar school. 
Denkt u aan de omgekeerde 10-minutengesprekken. Bij de groep hangt een intekenlijst.  
 
Op dinsdag is er in groep 1/2b een stagiaire: Jana Arends. Jana zal t/m januari bij ons in de klas 
zijn en stelt zich hieronder even voor: 

 
Naam: Jana Arends 
Ik ben: 22 jaar oud 
Ik woon: in Emlichheim, Duitsland 
Ik heb: drie zussen 
Student: NHL Stenden in Emmen- Pabo 1 
Hobby’s zijn: lezen, volleyballen, vrienden ontmoeten en reizen 
 
Ik woon thuis bij mijn ouders, ze hebben een boerderij met kippen en wij 
hebben een hond en een kat thuis. Ik houd van het dorpsleven, maar soms 
vind ik het toch best leuk om te reizen en te zien, welk leuke plekken er op de 
wereld zijn.  
Van jongs af aan vond ik kinderen al leuk. Sinds ik 12 jaar was heb ik op mijn nichtjes en later op 
andere kinderen gepast. In zomer 2016 nadat ik klaar was met school, ging ik voor een jaar naar 
Amerika, om in Chicago in een gastgezin als au pair te werken. Dat was een erg leuk en spannend 
jaar, waar ik veel over kinderen en over mezelf heb geleerd.        

 
 



Groep 3: 
Vandaag zijn we de week weer goed begonnen. We hebben geoefend met het lezen van woorden 
en het rekenen met een rekenrek. Deze week leren wij het woord neus en buik.  
De komende twee weken werken wij ook over het thema vriendschap, we gaan kennis maken met 
een nieuw vriendje bij ons in de klas (handpop) en kunnen in een werkboekje hierover werken. 
Donderdag gaan we naar een voorstelling ‘Opa Bak heeft echte vrienden’ samen met groep 4, de 
gymles vervalt dan. Donderdag is het dierendag, iedereen mag deze dag een knuffel mee naar 
school nemen.  
Denkt iedereen ook nog aan een schoenendoos met 2 gleuven, we gaan hier volgende week mee 
starten. De gleuven graag aan de zijkant maken! 
 
Groep 4: 
Deze week begint de Kinderboekenweek. Het thema is vriendschap. We werken hierover in ons 
extra boekje, er leren het liedje ‘kom erbij’ van kinderen voor kinderen. En we gaan erover 
knutselen. Donderdag hebben we oom. Oh een voorstelling over vriendschap. Vandaag zijn de 
anti pest club bandjes gekomen. Dat past ook mooi bij het thema vriendschap! Want vrienden 
pesten toch niet... 
En hebben jullie onze bak met rupsen al gezien? Ze zijn al aardig groter geworden. We zijn 
benieuwd wanneer de coconnetjes uitkomen en we de eerste vlinders kunnen begroeten?!! 
Rekenen gaat deze week vooral over het rekenen met geld: hoeveel krijg ik terug. We sluiten deze 
week het eerste hoofdstuk van taal af, en beginnen met hoofdstuk 2. Ook spelling wordt deze 
week afgesloten met een groot dictee. 
Denken jullie nog even aan de dozen voor het knutselen(met  2 gleuven in de zijkant)?!  
 
Groep 5: 
Woensdag begint de Kinderboekenweek!!! Het thema dit jaar is vriendschap. We gaan deze 
weken werken aan een vriendschapsslinger, leren het liedje van Kinderen Voor Kinderen “Kom 
erbij”, werken in een vriendenboekje en gaan gezelschapsspelletjes doen. Natuurlijk wordt er ook 
voorgelezen door de juffen. 
De doelen van rekenen die deze week centraal staan zijn: “Ik weet wat symmetrie is en ik kan een 
symmetrieas tekenen.” Ook herhalen we het klokkijken en de plus- en minsommen t/m 1000. 
Deze week hebben we de taaltoets van blok 2 staan, maar eerst gaan we nog lijstjes maken 
tijdens de lessen van taal. Welke ingrediënten (boodschappen) moet ik op halen of welk 
keukengerei (keukenspullen) heb ik nodig? 
Tijdens de lessen van spelling herhalen we de regels “gevangen” (stomme e) en “toren”(aan het 
einde van een klankgroep een lange klank, dan 1 klinker en medeklinker schrijven).  
 
Groep 6: 
Wat fijn dat de kinderen tijdens de informatie avond een uitgebreide rondleiding in de groep 
hebben verzorgd. Aan de hand van een stappenplan werden alle onderdelen mooi uitgelegd. 
Vorige week hebben we flink geoefend met het lied : “Ik wil zingen” uit de nieuwe muziekmethode 
1-2-3 zing. In korte tijd hebben we met elkaar afgelopen vrijdag een fantastisch lied laten zien. 
Daarnaast gaf Kyran een drumsolo en verzorgden enkele meisjes een optreden uit de workshop 
van Tineke Vos. Super gedaan groep 6!! 
Bij taal ronden we het hoofdstuk over de dubbelwoorden, smaakmakers, het gebruik van het 
“”woordenboek vrijdag af met een toets. 
Tijdens de rekenlessen is de instructie gericht op het automatiseren van erbij en eraf sommen; 
redactie sommen en de grote keer en deelsommen. Er wordt steeds meer vanuit gegaan dat de 
beheersing van de tafels 1 t/m 10 aanwezig is, zodat de toepassing van grote keer en 
deelsommen (7 x 140 =; 540:6=) gerealiseerd kan worden. Bij de instructie van de erbij en eraf 
sommen gaan we in op het handig uitrekenen van grote getallen. 
Deze week wordt de site: www.rekentoppers.nl extra onder de aandacht gebracht. Via deze site 
kunnen de kinderen het automatiseren, tafels, deelsommen extra oefenen. Ook voor thuis is dit 
een leuke site om regelmatig mee te gaan oefenen. 
Vandaag zijn we gestart met de topografie van Drenthe. We gaan deze provincie nader bekijken 
en leren plaatsen, wateren en gebieden. Het oefenpakket voor thuis wordt deze week 



meegegeven. De toets hiervan is op donderdag 18 oktober. In het zelfstandig leren staat de topo 
als onderdeel vermeld, dus kan er dagelijks ook op school worden geoefend. 
Deze week oefenen we het lied: “Kom erbij” in verband met de kinderboeken week. Het thema is: 
vriendschap. We besteden hier dan ook op verschillende manieren volop aandacht aan. De 
kinderen ontvangen een werkboekje. Vriendschap is een onderdeel van de groepsvorming. 
Samen gaan we de thematafel vullen met leuke materialen. Dus heeft u nog iets leuks voor het 
thema vriendschap in de vorm van een boek, knuffel of iets anders…….heel graag! Alvast 
bedankt! 
 
Groep 7: 
Vandaag hebben we een interessante ochtend op het NHL Stenden gehad. Ben Feringa 
(Nobelprijswinnaar) heeft ons in zijn presentatie meegenomen in de wereld van Wetenschap en 
Techniek. We hebben zelf ook iets gemaakt, namelijk een bootje op zonne-energie! Het was een 
zeer geslaagde ochtend! Donderdag zullen we in de klas verder gaan werken aan dit thema.  
Ouders die ons gebracht en gehaald hebben: nogmaals bedankt! 
 
Aansluitend op onze interessante ochtend wordt er zaterdag 6 oktober en zondag 7 oktober 
‘Zpannend Zernike’ georganiseerd in de binnenstad van Groningen en op de Zernikecampus in 
Groningen. Voor meer informatie: www.zpannendzernike.nl  
 
Vrijdag hebben we ‘Project Fietsveilig’ op school. Een theorieles en een ritje in een heuse 
simulator(!!) moet ons bewust maken van ons eigen fietsgedrag. Het meenemen van een fiets is 
wel leuk (maar niet verplicht). Deze dag wordt georganiseerd door Nijland Verkeersscholen uit 
Nieuw Dordrecht. 
 
Vrijdag hebben we voor handvaardigheid een wc-rolletje en een rol schilderstape nodig. Wilt u 
dit deze week meegeven aan uw kind? 
 
Rekenen: We werken deze week aan het leerdoel ‘omtrek’. Ook werken we verder aan doelen die 
we nog moeilijk vinden. 
Taal: We beginnen deze week aan hoofdstuk 3; “De aard van het beestje”. We luisteren naar 
gedichten waarin karakters van hoofdpersonen worden benoemd. Ook leren we goed te luisteren 
om zo ‘gaten’ in gedichten in te vullen. We maken kennis met verschillende soorten taalgebruik en 
we leren structuur aan te brengen in een verhaal. 
Spelling: We ronden deze week het eerste hoofdstuk af. Vrijdag hebben we de toets van Blok 1. 
 
Groep 8: 
Vandaag hebben de kinderen een boekje gekregen over kamp. Dit boekje hebben ze mee naar 
huis. Zo kunt u thuis zien wat er op het programma staat. 
Op school hebben ze ook iets gehoord over het maken van een kijkdoosje. Wilt u ze er thuis naar 
vragen. Misschien kunt u ze een eindje op weg helpen met het verzamelen van spullen. De tas 
voor de spullen krijgen ze morgen mee. Van veel kinderen heb ik de envelop nog niet terug. 
De kinderzegels moeten voor donderdag ook weer op school zijn. 
Deze week is er de taaltoets en de toets voor spelling. In beide gevallen gaat het om blok 1.  
Vrijdag hebben we ‘Project Fietsveilig’ op school. Een theorieles en een ritje in een heuse 
simulator(!!) moet ons bewust maken van ons eigen fietsgedrag. Het meenemen van een fiets is 
wel leuk (maar niet verplicht). Deze dag wordt georganiseerd door Nijland Verkeersscholen uit 
Nieuw Dordrecht. 
 
                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 
 

http://www.zpannendzernike.nl/


 


