
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 19 november  
 
Algemeen 
 
10 minutengesprekken 
Volgende week staan de facultatieve 10 minutengesprekken op de agenda. Dat betekent dat deze 
keer de leerkrachten het initiatief nemen om ouders/verzorgers waar ze graag mee in gesprek 
willen, uit nodigen. De uitnodiging wordt donderdag, samen met het rapport, meegegeven aan de 
betreffende kinderen. Wordt u niet uitgenodigd maar wilt u wel graag een gesprek? Neemt u dan 
gerust contact op met de groepsleerkracht.  
 
Finale voorleeswedstrijd: 
Met heel veel leesplezier hebben een aantal kinderen deelgenomen aan de voorronden van de 
voorleeswedstrijd. 
Het was dan ook spannend wie de groepswinnaars zouden gaan worden. 
De groepswinnaars lezen op woensdag 21 november in het Schienvat. De juryleden hebben dan 
de moeilijke, maar vooral leuke taak om uit deze groepswinnaars een schoolwinnaar te kiezen.  
Als uw kind groepswinnaar is geworden, bent u als ouder van harte welkom tijdens de 
voorleeswedstrijd op woensdag 21 november ( van 10.00 uur tot 12.00 uur ). 
Ook is er een aanmoedigingsprijs voor een leerling van de groepen 4, 5 of 6. 
We wensen de groepswinnaars deze week heel veel succes, maar vooral leesplezier. 
 
Streetwise: 
Afgelopen donderdag is er voor iedere groep een leerzaam verkeersaanbod geweest met het 
accent op een bepaald verkeersthema (gordels; remweg;  trapvaardig enz.). De kinderen hebben 
hieraan enthousiast en actief deelgenomen. 
Ter afsluiting kregen de kinderen een diploma passend bij de aangeboden leerstof. 
Knap gedaan jongens en meisjes! 
 
Sinterklaas: 
Eindelijk was het dan zover…………….Sinterklaas kwam afgelopen zaterdag in Nederland aan. 
Dit betekent dat we ons met alle groepen gaan voorbereiden op het Sinterklaasfeest. 
In de zaal is vanaf vandaag een muziekotheek gekomen. Een hoek waarbij muziek en dans 
centraal staan. Het is de bedoeling dat de groepen hier overdag muziekinstrumenten kunnen 
lenen en gaan gebruiken in de groep. Daarnaast lijkt het ons ook leuk om verkleedkleren in deze 



hoek te hebben (o.a. zwarte pietenpakjes/balletpakjes/…………..)zodat kinderen in de groep met 
verkleedkleren aan kunnen dansen. Echter dit hebben we niet in voorraad. 
Wie heeft er thuis verkleedkleren over die niet meer gebruikt worden, maar op school fantastisch 
zijn om te gebruiken?  In de zaal staat in de muziekotheek een bruine bak waar de verkleedkleren 
in gedaan kunnen worden. 
Alvast onze hartelijke dank! 
 
Kerst: 
Ieder jaar maakt groep 6 op enthousiaste wijze Kerstbakjes. Er wordt 1 bakje voor thuis gemaakt 
en er worden kerstbakjes voor de oudere mensen op Erica gemaakt. Nadat de bakjes gemaakt 
zijn, brengen de kinderen van groep 6 de Kerstbakjes naar de bejaarde mensen. Dit wordt ieder 
jaar volop gewaardeerd. 
Om dit te kunnen realiseren is er veel materiaal nodig. 
Wie heeft er thuis onderstaande materialen over waar niets meer mee gedaan wordt? 
- Kleine bakjes te gebruiken voor Kerststukjes; 
- Kerstversiering ( ballen, lint, figuurtjes e.d.) 
- Oase 
U kunt het inleveren bij de balie in de zaal of even bij mij afgeven in groep 6. 
Alvast bedankt voor uw bijdrage!               
Juf Ineke 
  
Groep 1/2: 
Eindelijk zijn Sinterklaas en zijn pieten met de boot in Nederland aangekomen. Het was wel heel 
spannend hoor met al die chocoladeletters, maar gelukkig kwam het allemaal goed.  
Natuurlijk gaan wij deze week werken, zingen en spelen met als thema: Sinterklaas. 
Met groep 2 hebben wij vanmorgen golven met wasco gemaakt tijdens schrijfdans. We hebben 
golven gemaakt met onze schrijfhand, maar ook met onze “niet” schrijfhand en zelfs met twee 
handen tegelijk (best lastig hoor) en dit tijdens een golfmuziekje. Met verf hebben wij een boot 
gemaakt. Als taak hebben wij deze week Sint en Piet op de boot knippen en plakken met allerlei 
soorten materiaal. Het gaat hierbij niet zozeer om het resultaat, maar om het proces en 
plezierbeleving.  
      
Groep 3: 
We zijn deze week niet alleen met juf Lisanne gestart, maar de komende twee weken loopt juf 
Nathalie ook met ons mee. Daarna staat juf Nathalie op maandag en dinsdag voor de groep. 
Met lezen hebben wij vandaag geluisterd naar het verhaal van kern 4. Morgen leren wij het eerste 
woord van kern 4. Vandaag hebben wij ons diploma van kern 3 meegekregen.  
Met rekenen werken wij deze week over/met geld (De week van geld). Vandaag hebben we naar 
filmpjes gekeken en kennis gemaakt met de bankbiljetten en munten. Morgen gaan wij met elkaar 
in twee groepen naar de Coop, om meer te zien en te leren over de supermarkt. Wij hebben er zin 
in en zijn erg benieuwd.  
* Woensdag staat de bibliobus voor groep 3 klaar, denkt iedereen aan de boeken! 
   En donderdag gaan we wel met elkaar naar gym.  
 
Groep 4: 
Vandaag zijn we begonnen in ons Sintwerkboekje en hebben een handbalclinic gehad. Morgen 
viert juf Karen haar verjaardag en woensdag is de voorleeswedstrijd. De groepswinnares is 
geworden: Julia! Gefeliciteerd en alvast veel plezier woensdag. Donderdag gaan de rapporten 
mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 5: 
Vandaag heeft juf Suzanne haar verjaardag gevierd in de klas. Het was erg gezellig en ze is heel 
erg verwend door de kinderen. Dank jullie wel! 
Vorige week heeft Maud Schreur de voorleeswedstrijd van groep 5 gewonnen. Zij zit dus in de 
finale aanstaande woensdag. Van harte gefeliciteerd Maud! 
Het hoofdstuk van taal (vroeger en nu) gaan we deze week afronden. Tijdens de rekenlessen 
staan deze week het doel “ Ik kan gebruik maken van de vermenigvuldigtafels om de som op te 
lossen” en “Ik kan geldbedragen noteren met een kommagetal”. Elke dag oefenen we de tafels 6 
t/m 9, maar merken dat ze heel erg zijn weggezakt. Onze vraag om hier thuis nog even wat 
aandacht aan te schenken. 
 
Groep 6: 
Vorige week hebben de deelnemers van de voorleeswedstrijd op een enthousiaste wijze voor 
gelezen. Bij het jureren hebben we gelet op de volgende onderdelen: toon-tempo-houding en 
contact met de klas.  
De groepswinnares is geworden: Anna Berends. 
Van harte gefeliciteerd en alvast veel succes en plezier woensdag. 
Vanaf vandaag is de groep in Sinterklaas sfeer gebracht. De kinderen hebben een Pieten 
werkboekje, maken een schoen en gaan vrijdag tijdens de handenarbeid een verf activiteit doen 
rondom het thema Sinterklaas. 
Tijdens de rekenlessen blijven we de deelsommen met en zonder rest oefenen, gaan grote 
getallen optellen en aftrekken. Ook houden we ons bezig met het lezen van lijn en staafgrafieken. 
Daarnaast werkt ieder kind aan zijn/haar doelen van blok 2. 
Bij Taal ronden we deze week het hoofdstuk af over het thema: Pak een boek. Deze week is er 
o.a. een stelopdracht om een recept te maken voor een smultoetje of een recept voor een 
kookboek. Het zou natuurlijk fantastisch zijn om het smultoetje ook thuis te mogen maken. 
De kopie van het bedachte smultoetje wordt deze week meegegeven. 
De spellingslessen staan in het teken van woorden met een -c die klinken als een -s (centrum; 
cijfer; december) Het doel is om deze categorie correct te leren schrijven. 
De geschiedenislessen staan in het teken van de Kloosters. Om hier een goede indruk van te 
krijgen starten we met het bekijken van filmpjes. Vervolgens maakt ieder kind een informatie blad 
zodat daarna de doe kaarten zelfstandig verwerkt kunnen worden. 
Vandaag zijn we begonnen met de topografie van Friesland. Dit wordt vrijdag a.s. meegegeven 
naar huis. Op 7 december wordt de toets over Friesland afgenomen. 
 
Groep 7: 
 
 
Groep 8: 
Donderdag viert meester Johan zijn verjaardag. Deze week werken de kinderen verder aan het 
thema van geschiedenis. “De industriële Revolutie”. Woensdag hebben we de voorleeswedstrijd. 
Silke van Mispelaar is groepswinnaar geworden en gaat ons vertegenwoordigen op woensdag. 
 
 
 
                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 
 

 
 
 



 
 


