
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 26 november  
 
Algemeen 
 
Sinterklaas: 
Vorige week is er onverwachts ’s avonds een zwarte piet in iedere groep geweest. Tenminste dat 
hebben we kunnen afleiden aan de foto’s van zwarte piet die in de zaal en in de groepen hangen. 
Wat leuk zeg. Deze Piet heeft overal even gekeken, maar uiteindelijk ook in iedere groep een 
heerlijke zak pepernoten neer gelegd. Dank je wel hoor Piet! 
Zoals velen al hebben kunnen zien is de school helemaal in de sinterklaassfeer. Fijn dat de 
oudervereniging dit weer zo fantastisch gedaan heeft. 
Vorige week hebben de groepen 6-7-8 lootjes getrokken voor 5 december. Ook het geld is 
meegegeven aan de kinderen. Zij kunnen nu (volgens de aangegeven tips op het stencil) aan het 
werk met het kopen van een cadeautje en het maken van een leuke surprise en een mooi gedicht. 
Veel succes! 
Deze week ontvangen de kinderen het Sinterklaas programma voor woensdag 5 december. 
 
 
 
Voorleeswedstrijd: 
Met heel veel plezier is er vorige week in het Schienvat voorgelezen door de groepswinnaars van 
de voorleeswedstrijd. Tussendoor konden we genieten van prachtige dans en muziek optredens. 
Na een lang jury beraad zijn de winnaars bekend geworden: 
Maud Schreur( groep 5) heeft de aanmoedigingsprijs gewonnen. 
Silke van Mispelaar ( groep 8) is de schoolwinnares geworden. Zij gaat de Brummelbos 
vertegenwoordigen bij de vervolgrondes. 
Maud en Silke, van harte gefeliciteerd met het behaalde succes. 
Alle andere groepswinnaars, bedankt voor jullie fantastische inzet! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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: 
Vorige week hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 een rapport mee naar huis gekregen. 
De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport mee. 
Natuurlijk spelen, zingen, werken wij deze week over Sinterklaas. Deze week staat in het teken 
van letters. Wij leren de P aan en herhalen de S. Ook gaan wij deze week een versje/liedje/dansje 
oefenen voor 5 december, als de Sint op school komt. 
      
Groep 3: 
Vandaag was er bij ons een weg te zien in de klas. Met lezen hebben wij vandaag het woord weg 
geleerd en mochten wij allemaal woorden opschrijven wat wij bij weg vinden passen (auto, 
fietspad, stoplicht etc.). Woensdag leren wij het woord bos+tak. Wil iedereen woensdag oude 
schoenen / laarzen aan doen of meenemen. We gaan dan met z’n allen op pad.  
Met rekenen zijn wij vandaag gestart met de voortoets van blok 4, deze gaan wij morgen afmaken. 
In blok 4 komen nieuwe doelen aan bod; 
- klokkijken hele + halve uren 
- volgorde van getallenrij tot 20 
- plus- en minsommen tot 20 
- geldrekenen (hoeveel kost iets samen)  
* Wil iedereen voor woensdag een extra schoen meenemen, zodat wij woensdag onze  
  schoen kunnen zetten voor DE piet.  
 
 
Groep 4: 
We maken deze week toetsen van taal, spelling en rekenen. Met spelling oefenen we de woorden 
met drie medeklinkers achteraan en vooraan. Met rekenen blijven we de tafel van 1, 10 en 2 
oefenen en dat kun je zien aan onze tafeltrein. De kinderen mogen nog spullen meenemen voor 
de tafeltafel. Oefenen jullie thuis de tafel ook? Er zijn deze week oudergesprekken. We gaan 
oefenen voor het feest volgende week en maken ons lokaal gezellig. 
 
Groep 5: 
Vorige week zijn we begonnen met het oefenen van het lied Chocola van Coole Piet. Dit lied + 
dans gaan we aan Sinterklaas laten zien. We gaan nog flink oefenen de komende week, want het 
liedje is nog best lastig. 
Deze week hebben we met rekenen de laatste 2 doelen van blok 2, namelijk over geldrekenen. “Ik 
kan geldbedragen noteren met kommagetallen” en “Ik kan bedragen splitsen met zo min mogelijk 
briefjes en muntjes”. 
Met taal zijn we begonnen met een nieuw hoofdstuk: “Mode”. In dit hoofdstuk gaan we het hebben 
over mannequin, uiterlijk (van mode en nature) en waaruit bestaat mode? 
Tijdens spelling herhalen we de regel “torren”. Ik hoor aan het einde van de klankroep een korte 
klank, dan schrijf ik de klank kort met 2 medeklinkers. 
 
 



 
Groep 6: 
Vorige week heeft Anna heel mooi voorgelezen in Het Schienvat. Ook al heeft ze niet gewonnen, 
we zijn supertrots op haar! 
Deze week gaan we bij het rekenen verder met het uitrekenen van grote getallen. Dit is nog best 
lastig, maar we merken dat het door veelvuldig te oefenen steeds beter gaat. Ook gaan we aan 
het werk met het uitrekenen van kassabonnen en grote deelsommen. Aandachtspunten in het 
rekenschrift waar we op gaan letten zijn: netheid-bladverdeling-1 cijfer in 1 hokje en duidelijk 
schrijven. 
Bij Taal starten we een nieuw hoofdstuk: smeren maar op je huid en je haar, De kinderen maken 
kennis met verschillende make- up soorten. Ook mogen ze hier op vrijdagmiddag mee 
experimenteren in de make-up studio (op school) Op deze wijze worden de begrippen rouge-
mascara-eye liner enz. duidelijk. We starten met de woordenschat en leren bij de taalbeschouwing 
dat sommige woorden, woordgroepen en zinnen meer betekenissen hebben. Ook ontdekken ze 
dat de context bepalend is voor de betekenis. Daarnaast leren we de tijdproef om de 
persoonsvorm te vinden in zinnen met een vraagwoord. Bij spelling hebben we te maken met een 
herhalingsles waarbij we hopen dat dit vrijdag bij het grote dictee voldoende toegepast kan 
worden. 
De topografie van Friesland is mee naar huis gegeven. (toets op 7 december) 
Bij Aardrijkskunde gaan we in groepjes werken aan een gedeelte van Nederland. Hier zijn we 
volgens de werkwijze van 4x-wijzer meerdere weken mee bezig. Uiteindelijk presenteren we dit 
ook aan elkaar. 
Gevraagd:  
•restanten make-up om a.s. vrijdagmiddag door de kinderen te kunnen gebruiken in het kader van 
de taallessen: Smeren maar op je huid en op je haar. Te denken valt aan: nagellak-rouge-
lippenstift-gel-oogschaduw………………. 
•Plastic tassen 
 
Groep 7: 
A.s. donderdag Topo toets Belgie en Luxemburg. Afgelopen week was de voorleeswedstrijd. 
Amara heeft hieraan deelgenomen namens groep 7. Ondanks de zenuwen heeft ze het heel knap 
gedaan en zijn we erg trots op haar tweede plaats! Silke v Mispelaar uit groep 8 van harte 
gefeliciteerd met het winnen van de voorleeswedstrijd! Tussendoor werden we vermaakt met 
allerlei geweldige dansjes en zang, super gedaan! 
 
Groep 8: 
Silke van Mispelaar heeft de voorleeswedstrijd gewonnen. We wensen haar veel succes in de 
volgende ronde. Deze week werken we verder aan de opdrachten voor Vier Keer Wijzer.  
Deze week krijgen de kinderen blok twee mee naar huis van Natuur. Met de kinderen wordt nog 
Overlegd wanneer de toets is. 
 
 
 
 
                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 
 

 
 
 
 


