
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 8 oktober 
 
Algemeen: 
 
Fietscontrole: 
Op dinsdag 30 oktober vindt er voor de groepen 3 t/m 8 de fietscontrole plaats door Veilig Verkeer 
Nederland. Deze dag graag de kinderen op de fiets laten komen, zodat deze gekeurd kan worden. 
Zie bijlage voor keuringspunten. 
 
Omgekeerde oudergesprekken: 
Ook deze week vinden in verschillende groepen de omgekeerde oudergesprekken plaats. Wat fijn 
dat de kinderen tijdens het gesprek erbij aanwezig zijn. 
 
Project fietsveilig 5 oktober: 
Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van groep 7 en 8 kennis kunnen maken met de 
rijsimulator. Ook werd er een theoretische verkeersles verzorgd. De kinderen hebben er veel van 
geleerd.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 1/2: 
Deze week gaan wij verder met de Kinderboekenweek. Als thema hebben wij: “Kikker en zijn 
vriendjes”. Wij lezen veel boeken van kikker voor. Als taak verven wij kikker (en zijn vriendjes). 
Daarnaast kunnen de kinderen nog kralenplanken (kikker), memoryspelletjes en volgorde boekje 
kikker is verliefd kiezen. Natuurlijk is de taalhoek er ook bij met veel letters.  
Donderdag hebben wij een voorstelling in “De Anbrenge”. Het Thema van de voorstelling is: “Mag 
ik meedoen?”. 
Vrijdag is er een boekenmarkt (van 13.00 uur tot 13.45 uur). Natuurlijk mogen de kinderen van 
groep 1/2 ook boeken kopen of verkopen. Dit alleen onder begeleiding van zus/broer, papa/mama 
of opa/oma. Als afsluiting zingen en dansen wij nog een keer het lied samen op het plein. 
 
Groep 3: 
Deze week gaan we verder met het thema vriendschap. We zijn vandaag begonnen om ons eigen 
vriendschapstheater te maken, hier gaan wij morgenmiddag mee verder. Donderdagochtend gaan 
wij in 3 groepen naar de Naoberhoeve (9.15 uur – 10.30 uur – 11.15 uur), het thema is 
‘huisvesting’. Het is verstandig om die dag niet je nieuwe schoenen aan te trekken. 
Zijn er ouders (of opa’s en oma’s) die deze dag een groepje willen begeleiden? Geef het dan even 
door. De gymles van donderdag vervalt.  
Met lezen sluiten wij deze week kern 2 af. Iedereen heeft vandaag een oefenpapier mee gekregen 
om de woordjes + een verhaaltje nog extra te oefenen. Met rekenen gaan wij verder met het 
rekenrek. We leren de begrippen dubbelen (even) en bijna-dubbelen (oneven).  
 
 
Groep 4: 
Deze week gaan we natuurlijk weer verder met de kinderboekenweek over vriendschap: Kom 
erbij. 
Vandaag zijn we al bezig geweest met het maken van een soort theater, waar vrienden in spelen. 
(de door met de gleufjes). 
Morgen gaan we een zweeds loopspel doen. De kinderen zoeken in tweetallen alle vriendjes van 

de platen die op de picknicktafel liggen. 
Overal op het lage plein zijn de vriendjes 
‘verstopt’. Bv bij kaart 1. Woezel. Hierbij 
moeten ze de kaart van Pip zoeken. Er 
staat de letter V onder, dus bij 1 hoort V. 
Zo komt er een zin uit.  
Natuurlijk gaan we ook gewoon taal, 
spelling en rekenen. Bij taal gaat het over 
broodjes smeren; wat kun je op je brood 
smeren. Vorige week hadden we al 
besproken wat je op brood kunt strooien en 
leggen. 
Bij spelling herhalen we deze week de 
afspraken Haas; Poes; beer. Vrijdag is er 
een dictee over deze soort woorden. 
 

Volgende donderdag gaan we naar de Naoberhoeve, het thema is huisvesting. Zijn er ouders (of 
opa’s en oma’s) die deze dag een groepje willen begeleiden? Groepje 1: half 11; groepje 2: kwart 
over 11; groepje 3: kwart voor 1. Geef het even door aan één van de juffen. 
 
Groep 5: 
Aanstaande woensdag gaat groep 5 naar de Noaberhoeve. Het thema is “huisvesting”. De 
kinderen gaan de hokken van de geiten schoonmaken. Het is verstandig die dag passend 
schoeisel aan te trekken of mee te nemen (bijvoorbeeld regenlaarzen). 
Deze week ronden we blok 1 af van rekenen. Donderdag hebben we hier de toets van. Vandaag 
hebben we met spelling de voortoets van blok 2 gedaan. Aan de hand van die resultaten, werken 
de kinderen aan hun doelen. 



Met taal zijn we begonnen aan een nieuw hoofdstuk “Hoe zie jij eruit?”. We leren woorden zoals 
uiterlijk, innerlijk, versierselen, broche, overtuiging, cultuur. Maar ook gaan we weer oefenen met 
het alfabetiseren. Nu niet met alleen de eerste letter, maar met de 2e,3e en soms de 4e letter.  
 
 
Groep 5 en 6: 
In het thema van de kinderboeken week (vriendschap) hebben de kinderen van de groepen 5 en 6 
vorige week een vriend gemaakt aan de hand van gereedschapsfolders. Ook deze week wordt er 
nog volop  aan gewerkt. Het uiteindelijke resultaat hangt vanaf vrijdag in de zaal. Iedere gemaakte 
vriend krijgt een toepasselijke naam. 
 
 
Groep 6: 
Deze week staat het zelfstandig leren extra in de aandacht. Sommige kinderen vinden het 
momenteel lastig om in te plannen wanneer en op welke wijze ze een opdracht gaan maken. 
Stapsgewijs gaan we de knelpunten bespreken, zodat het verwerken van opdrachten 
gemakkelijker zal verlopen. 
Inmiddels zijn veel kinderen op school en thuis al gestart met het leren van de provincie Drenthe. 
Op 18 oktober hebben de kinderen hier een toets van. 
Bij taal zijn we gestart met het hoofdstuk: Wat een familie. Voor thuis is het de bedoeling om op 
het meegegeven stencil een stamboom te maken. De stamboom wordt in de groep besproken. 
Voor de kinderen is dit een hele mooie manier om inzicht in de familie relaties te krijgen. (Wie zijn 
mijn ooms en tantes?; wie zijn mijn neefjes/nichtjes?; hoeveel broers en zussen hebben mijn vader 
en moeder?)Aan de hand van opdrachten in het taalboek wordt de aangeboden woordenschat 
duidelijk. Bedankt voor uw ondersteuning bij het maken van de familiestamboom. Het stencil wordt 
na het bespreken weer mee terug gegeven naar huis. Misschien is dit leuk voor uw kind om te 
bewaren! 
Deze week werken we aan de rekendoelen van blok 1. Op 15 en 16 oktober is de eindtoets van 
blok 1. We hopen dat het resultaat in vergelijk met de voor toets is gestegen. 
Doelen voor deze week zijn vooral: tafels; deelsommen; optellen en aftrekken; geldsommen; 
klokkijken en meten.  
Op 18 en 19 oktober wordt de voor toets van het rekenblok van blok 2 afgenomen. Na de 
herfstvakantie kunnen we starten met het werken aan de doelen van blok 2. 
We gaan proberen om het 1e verslag over de Dolfijnen voor de herfstvakantie af te ronden. Dit 
betekent dat we nog teksten gaan schrijven en een vragenblad gaan maken. 
Woensdag 17 oktober brengen de kinderen in kleine groepjes een bezoek aan de Noaberhoeve.  
 
Groep 7: 
Voor rekenen werken we deze week nog aan onze leerdoelen. We werken aan hoofdrekenen en 
ook grote keersommen vinden we nog erg lastig, dus dit herhalen we. Ook breuken op de 
getallenlijn komen deze week voorbij. Aanstaande vrijdag maken we de toets van blok 1.  
Vorige week stond in het weekbericht dat we de toets (dictee) van spelling zouden maken, maar 
door de vele extra activiteiten van vorige week zijn we daar niet aan toegekomen. Daarom komt dit 
deze week alsnog aan bod. 
Met taal werken we verder in hoofdstuk 3. 
 
Aanstaande vrijdag is juf Manon alweer voor het laatst in groep 7! Ze heeft een gedeelte van de 
vervanging van juf Mirjam gedaan, die afgelopen juni is bevallen van een dochtertje. Juf Manon is 
vanaf volgende week dus niet meer bij ons in de klas, maar gelukkig nog wel op school bij de 
kleuters, bedankt voor je hulp juf Manon!  
Dat betekent dat juf Mirjam vanaf volgende week weer terug is van haar zwangerschapsverlof, 
welkom in groep 7 juf Mirjam! Juf Mirjam werkt op maandag, dinsdag en woensdag in de groep. 
Juf Anja werkt op donderdag en vrijdag in de groep. 
 
 
 
 



Groep 8: 
Volgende week gaan de kinderen al op kamp. Het is dus belangrijk dat we de spullen alvast op 
school hebben. Hierbij denk ik dan aan de envelop met…………. en de tas met knutselspullen 
voor het doosje. Hopelijk hebben de kinderen er al over verteld. 
Op school verzamelen we alvast wat spullen die ook mee moeten. Maandag moeten de kinderen 
gewoon om half 9 op school zijn. De tassen kunnen dan meteen in de auto. We vertrekken rond 
9.00 uur. 
Donderdag hebben de kinderen een natuurtoets De spullen hebben ze mee. Morgen beginnen we 
met het eerste deel van de bloktoets voor rekenen. 
Vandaag staat helemaal in het teken van techniek. Twee studenten (Judith en Nathalie) zullen de 
dag verzorgen. Het leren programmeren is één van de onderdelen. 
 
 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


