Weekbericht van 30 oktober
Algemeen:
Schoolschoonmaak
Aanstaande donderdag willen we de klaslokalen een extra schoonmaakbeurt geven. De ervaring
leert dat het af en toe wenselijk is de schoolschoonmaaksters een handje te helpen. Ze zorgen er
met veel inzet voor dat alles netjes schoon is, maar het lukt ze niet om binnen de beschikbare
werkuren de puntjes op de spreekwoordelijke ” i “ te zetten.
Dit schooljaar staat ook op 5 maart 2019 een schoonmaakavond en op 9 mei 2019 een
schoonmaakmiddag gepland.
Het streven is dat er minimaal 5 ouders/verzorgers per keer komen helpen. We verdelen de
aanmeldingen over de drie schoonmaakdagen. Lukt het om op één van deze momenten te
helpen?
Laat het maar even weten. Dit kan via het bericht dat is verstuurd op Social Schools, maar
natuurlijk ook via één van de leerkrachten. Als je komt helpen, is het praktisch een emmer, doek
en evt. andere handige schoonmaakspullen mee te nemen!
Oudervereniging zoekt versterking!
Op de jaarvergadering hebben we afscheid genomen van Kim Gepken en Sylvia Bergsma. Langs
deze weg willen we beide dames nogmaals bedanken voor hun actieve inzet voor onze school.
U begrijpt dat de OV de open plekken graag weer invult en daarom zijn ze op zoek naar
enthousiast nieuwe leden. Op dit moment zijn het vooral moeders die actief zijn binnen de OV,
maar bij deze worden ook vaders van harte uitgenodigd te reageren!
De oudervereniging zet zich actief in voor de kinderen en hun ouders op de Brummelbos. Om dit
goed te kunnen organiseren en zaken op elkaar af te stemmen overleggen ze 6 – 8 keer per jaar.
Wilt u ons helpen? Neem dan even contact op met Rosalie Weikath - 06-42399507 – U kunt uw
interesse uiteraard ook kenbaar maken bij een van de leerkrachten. Mogen we op u rekenen?
Schoolontbijt en sinterklaasfeest:
Vandaag hebben alle kinderen een brief mee gekregen betreffende de inventarisatie voor
leerlingen met een allergie.
Graag ontvangen we de briefjes uiterlijk vrijdag 2 november retour. Alvast bedankt!

Voorleeswedstrijd groep 4 t/m 8:
Vandaag hebben de kinderen van de groepen 4 t/m 8 informatie meegekregen betreffende de
voorleeswedstrijd. We hopen dat heel veel enthousiaste kinderen zich hiervoor zullen opgeven.
Enkele belangrijke data:
- Opgave voorleeswedstrijd tot en met 9 november
- Voorrondes voorlees wedstrijd in de groep: 12 tot 16 november
- Voorlezen in het Schienvat op 21 november.
Bag 2 school:
Vandaag hebben de kinderen allemaal een Bag2school plastic zak meegekregen naar huis. Het is
de bedoeling dat de kinderen deze zak voor 13 november weer meenemen naar school. Alvast
bedankt!
Project zichtbaarheid in het verkeer:
Vandaag zijn we in alle groepen gestart met het project: zichtbaarheid. We besteden aan de hand
van de verkeerslessen uit de methode en op andere wijze aandacht aan het zichtbaar zijn in het
verkeer. De fietscontrole is hier een onderdeel van.
Tijdens de fietscontrole door veilig Verkeer Nederland is gebleken dat veel fietsen in orde zijn! Bij
sommige fietsen zijn er nog aandachtspunten, zoals: verlichting, handvatten, bel e.d.
Uw kind heeft een overzicht van deze fietscontrole meegekregen.
Groep 1/2:
Wij hopen dat iedereen een fijne herfstvakantie heeft gehad.
Deze week werken, zingen, spelen wij over de herfst. Als taak maken wij van alle sporen van de
herfst een herfstschilderij. In de rekenhoek rekenen wij met spinnen, eikels, kastanjes. Met klei
maken wij spinnen of stippen voor de paddenstoel. Wij maken een echte spinnenlampion. Ook in
de poppenhoek en bouwhoek is het herfst.
Denkt u nog even aan de schoonmaakmiddag op donderdag?
Mocht uw kind nog geen gymschoenen op school hebben, wilt u deze dan nog meegeven?
Groep 3:
We hopen dat iedereen heeft genoten van een heerlijke herfstvakantie.
Vandaag zijn we samen weer goed gestart. We zijn gestart in kern 3 en hebben vandaag het
woord ‘doos’ geleerd en de schrijfletter d. Met rekenen herhalen we deze week het rekenen met
een rekenrek en maken we kennis met de verliefde harten (wat is samen 10  7+3=, 6+4=).
Morgen hebben wij een Halloween ochtend, je mag verkleed komen op school. Je hoeft morgen
ook geen eten/drinken mee te nemen, hier wordt voor gezorgd.
Groep 4:
Na een lekker weekje vrij zijn we weer begonnen met nieuwe doelen van blok 2.
Donderdag beginnen we met het maken van de lampion. De leerlingen konden kiezen uit 3
verschillende lampions. Verder gaan we met spelling bezig met woorden met twee medeklinkers
vooraan. Met rekenen zijn we bezig met sprongen maken. We gaan tellen met sprongen van 2,3,5
en tien en optellen tot 20. De doelenkast in de klas heeft ook weer nieuwe leerspellen. Op deze
manier kunnen ze op een leuke en leerzame manier de doelen oefenen.
Groep 5:
Na een heerlijke herfstvakantie gaan we deze week weer fris van start! Voor de vakantie hebben
de kinderen de voortoets van blok 2 gehad. Aan de hand van deze resultaten gaan de kinderen
werken aan doelen die ze nog lastig vinden. Deze week beginnen we met het doel “Ik kan de telrij
t/m 1000 beheersen” en “Ik kan getallen samenstellen en structureren met een positieschema”.
Ook met taal beginnen we met een nieuw hoofdstuk “Wat doe je nou?”. Ze leren de verschillende
soorten “doe-woorden” (woorden die je “doet”, zoals lopen, fietsen, wandelen etc.) Ook oefenen
we het alfabet nog weer en dat bij de uitspraak van sommige vreemde woorden, het een probleem

kan zijn als je dit woord moet opzoeken in een woordenboek. Bijvoorbeeld, keeper, oorwurm,
lurven, boulevard.
Tijdens de lessen van spelling staat de regel “zebra” centraal. Je hoort aan het einde van een
woord een lange klank, maar deze schrijf je kort.
Groep 6:
We hopen dat iedereen heeft genoten van een heerlijke herfstvakantie.
Vandaag zijn we gestart in de nieuwe tafelgroepen. Een leuke manier om elkaar beter te leren
kennen, met elkaar samen te werken, en om plezier te hebben in de tafelgroep. Ook is er een
nieuwe gym rij gemaakt, zodat het voor een iedereen duidelijk is waar hij zij loopt.
Bij het rekenen hebben we de voortoets van blok 2 gemaakt. Aan de hand van de doelen gaan we
volop aan het werk. Onderdelen die nu om de hoek komen kijken zijn: grote keersommen (8 x
13=) en deelsommen met of zonder rest (22:4=) optellen en aftrekken met grote getallen
(345+298=) inhoudsmaten (kilogram) en meeteenheden (kilometer) De komende weken gaan we
stap voor stap aan deze onderdelen werken. Nog niet iedereen kent de tafels t/m 10 vlot door
elkaar. Graag thuis oefenen!
Bij taal staat het hoofdstuk: de dokter centraal. De kinderen leren begrippen die te maken hebben
met ongeluk en ziekte en kunnen deze begrippen op de juiste manier toepassen. Ook ervaren ze
dat woorden niet altijd een letterlijke betekenis hebben.
De topografie van Groningen is onder de aandacht gebracht. Aan het eind van de week wordt het
oefenpakket meegegeven. De toets is op 16 november.
De meeste verslagen over de dolfijn zijn af. Dit betekent dat iedere leerling nu een provincie kan
gaan kiezen waar hij/zij een verslag over wil gaan maken. Iedereen werkt tijdens dit verslag
individueel aan een onderwerp. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het 2e verslag gepresenteerd
wordt voor de groep.
Deze week besteden we extra lessen aan de zichtbaarheid in het verkeer. Dat doen we o.a. door
de lessen weer en verkeer. Hierbij is het de bedoeling dat de kinderen de verkeerssituaties zo
goed mogelijk inschatten.
Vrijdagmorgen is er een gastles over de dode hoek voor de groepen 5 en 6.
In de groep hebben we een hoek over de herfst ingericht. Er worden allerlei lessen omtrent dit
thema uitgewerkt (handenarbeid/tekenen/muziek)
Gevraagd: plastic tassen
Groep 7:

Groep 8:
We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad na een drukke kampweek. Het was een
geslaagde week met mooi weer. Deze week starten we met blok 2 van rekenen. Grote
keersommen met komma en deelsommen staan centraal. We leren nu ook dat we achter de
komma door kunnen delen. De komende tijd zullen we hier veel mee oefenen.
Vrijdag beginnen de kinderen met een lampion. De kinderen die een Unicorn gaan maken moeten
een plastic fles meenemen (niet een literfles)
Met geschiedenis maken we deze week samen de vragen voor de toets. De toets is dan volgende
week donderdag 8 november.
Op dinsdag 13 november is er een info avond voor groep 8 betreffende het VO.
Het Esdal, Carmel en Hondsrug geven dan voorlichting over het VO.
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

