Weekbericht van 15 oktober
Algemeen
Agenda: maand oktober / november
15 – 19 oktober
: Schoolkamp groep 8
16 oktober
: jaarvergadering OV
20 – 18 oktober
: herfstvakantie
29 oktober
: studiedag  alle kinderen vrij
30 oktober
: fietscontrole groep 3 t/m 8
31 oktober
: luizencontrole
1 november
: schoonmaakmiddag 15.00 – 16.30 uur – alle groepen
7 november
: nationaal schoolontbijt
22 november
: rapporten mee
26 – 29 november : rapportgesprekken (facultatief)
* zie ook social schools  zie mapje agenda (rechts onderin)
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.
Kinderboekenweek
Afgelopen vrijdag hebben wij de Kinderboekenweek met elkaar afgesloten. Wat was het een
gezellige, drukke en zonnige middag. Wat een goede opkomst bij de boekenmarkt.
We hebben rondom het thema vriendschap verschillende activiteiten uitgevoerd. Samen het lied
‘kom er bij’ geoefend, samen geknutseld, gezelschapsspelletjesmiddag en lekker gekletst over het
thema. Dit blijft natuurlijk een belangrijk onderwerp voor het gehele schooljaar!!
Morgen kunt u de resultaten van de knutselwerkjes nog bekijken in de grote zaal, morgenmiddag
gaat alles mee naar huis.

Groep 1/2:
Deze week ronden we het thema: ‘Kikker en zijn vriendjes af.
Vanmorgen hebben de beide groepen 2 samen in de klas van juf Lyanne schrijfdans gedaan.
Foto’s hiervan heeft u al kunnen zien in Social Schools. De kinderen van groep 1 hebben de
gymles nog een keer herhaald.
Na de vakantie starten we met het thema: ‘Herfst’. Mogen de kinderen in de vakantie alvast
kastanjes, eikels, blaadjes, takken enz. verzamelen om na de vakantie op school te gebruiken?
We wensen iedereen een fijne en plezierige vakantie toe!
Groep 3:
Vandaag hebben wij kern 2 met elkaar gesloten. Iedereen heeft het diploma mee naar huis
gekregen. Deze week herhalen wij de letters/woorden van kern 1 en 2 en luisteren wij naar het
ankerverhaal van kern 3. Na de herfstvakantie beginnen we echt met kern 3. We beginnen deze
week ook met het ‘verhaal van de week’. Als je ’s ochtends de klas in komt ga je het verhaal lezen
en elke dag oefenen wij ook samen het verhaal, zodat we het steeds beter/sneller kunnen lezen.
Met rekenen ronden wij blok 1 en 2 af en maken wij deze week de voortoets van blok 3.
Om de vakantie goed te beginnen.. mag iedereen vrijdag speelgoed van huis meenemen.
We hebben dan een speelgoedmiddag (speelgoed waar iedereen mee mag spelen).
* Donderdag is er ook weer gymles.
Groep 4:
Vandaag hebben we de rekentoets gemaakt. Deze week maken we ook de voortoets van blok 2
en kijken we aan welke doelen we gaan werken. De werkjes van de Kinderboekenweek gaan deze
week mee naar huis. Thema 2 “Wat eten we vandaag?” ronden we deze week af en gaan we na
de Herfstvakantie starten met het volgende thema. Vrijdagmiddag hebben we een
speelgoedmiddag, iedereen mag speelgoed meenemen (speelgoed waar iedereen mee mag
spelen).
Groep 5:
Vorige week hebben de kinderen de voortoets van spelling gehad. Naar aanleiding van de
resultaten zullen sommige kinderen meedoen met de lessen en sommige kinderen maken extra
werk. De regel van deze week is “toren”. Hoor je aan het einde van een klankgroep een lange
klank? Dan schrijf je het woord kort op. Bijvoorbeeld: lo-pen, sche-pen, to-ren.
Deze week hebben we de voortoets van rekenen. Na de vakantie beginnen we met blok 2.
Tijdens de lessen van taal gaan we het hebben over: Wat zijn notities? Hoe maak ik die? En hoe
maak ik van notities een mooie zin om vervolgens een verslag te maken. Dit is nog best wel lastig
om mooie lange zinnen te maken. Hier gaan we flink mee oefenen deze week.
We hebben nog niet alle toestemmingsformulieren mbt het publiceren van media terug. Wilt u die
deze week meegeven aan uw kind?
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. Alle gemaakte vrienden
kunt u in de zaal bewonderen. Goed gedaan hoor groep 5 en 6!
Groep 6:
Vorige week hebben we extra aandacht besteed aan het zelfstandig leren. We hebben gekeken
naar het verdelen van de opdrachten over de verschillende dagen. Ook weten we dat als we
ermee gaan starten er goed gewerkt moet worden om het doel van de verplichte opdrachten te
behalen. De afgelopen week is dit beter verlopen. Deze stijgende lijn proberen we voort te zetten.
Wat zijn er mooie dingen ontstaan bij het thuis maken van de familie stamboom. Elke leerling heeft
in de groep steeds uitleg aan klasgenoten gegeven. Het was de bedoeling om vragen aan iemand
te stellen die de stamboom gemaakt heeft. Er werden zelf extra foto’s meegenomen naar school
om het geheel te verduidelijken. Ook de komende dagen gaan we aan de hand van opdrachten
verder met de familiestamboom. Ook gaan we met elkaar praten over uiterlijke en innerlijke

gelijkenissen met je ouders, opa’s en oma’s. Aan het eind van de week wordt het geheel weer
meegegeven naar huis. Zo te horen krijgt het ongetwijfeld een mooie bewaarplek. Ouders,
bedankt voor de ondersteuning bij het maken van deze opdracht.
Bij het rekenen maken we deze week de eindtoets van blok 1 en de voortoets van blok 2. We
hopen dat de vaardigheid in het toepassen en maken van de sommen bij de eindtoets is
toegenomen. Voor blok 2 worden er na de toets opnieuw doelen gemaakt waar we na de
herfstvakantie aan gaan werken.
Tijdens de spellinglessen oefenen we woorden met -erd en woorden met -aard. Deze
spellingcategorie wordt in het zelfstandig leren herhaald. We hanteren hierbij de spellingregel:
woorden met -erd en -aard krijgen achteraan een -d. Door veel te oefenen hopen we dat deze
woorden in het woorddictee van a.s. vrijdag goed geschreven worden.
Woensdag brengen we in kleine groepjes een bezoek aan de Noaberhoeve. Het thema is: het
schoonmaken van de geitenhokken. Advies: oude schoenen of laarzen meenemen.
Donderdag wordt de topo toets van Drenthe afgenomen. Vervolgens starten we met de provincie
Groningen.
Vrijdagmiddag gaan we nieuwe tafelgroepen maken. De kinderen weten dan na de herfstvakantie
al direct bij wie ze in het groepje zitten.
Iedereen alvast een hele fijne, zonnige herfstvakantie gewenst!
Groep 7:
Juf Mirjam is terug van zwangerschapsverlof en werkt vanaf nu weer op de maandag, dinsdag en
woensdag. Juf Anja is er op donderdag en vrijdag. Juf Manon bedankt voor het invallen!
Donderdag 8 november is de topotoets van Frankrijk. De kinderen hebben de leerstof vandaag
meegekregen.
Deze week maken we de voortoets van blok 2 rekenen.
Komende vrijdag viert juf Anja haar verjaardag in de klas.
Iedereen een fijne herfstvakantie gewenst!
Groep 8:
De eerste foto’s van het kamp staan al op social schools, we maken er een leuke week van met
elkaar!

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

