Weekbericht van 03 december
Algemeen
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?
Sinterklaas:
•Vorige week hebben de oudsten van het gezin een uitnodiging + tijdschema voor het
Sinterklaasfeest meegekregen.
•De kinderen van de groepen 6-7-8 kunnen dinsdag en woensdag de gemaakte surprises
meenemen naar school.
Sinterklaas:
Bijna is het zover……………….Sinterklaas en Pieten komen a.s. woensdag op school. We hebben
er natuurlijk heel veel zin in en zijn dan ook al druk bezig om alles klaar te maken voor het feest.
Helaas hebben we ook nog een vervelende mededeling:
De muziekinstrumenten die in de muziek o-theek lagen en geleend konden worden door de
kinderen zijn opeens verdwenen!!
We zijn alle groepen langs gegaan om te kijken of de muziek instrumenten daar lagen.Ook hebben
we rondom school gezocht, maar nergens te vinden.
Wilt u, als u ergens de muziekinstrumenten ziet liggen ons inlichten?
Onze vriendelijke dank!!

Groep 1/2:
Oh, oh, oh, wat spannend! Vanmorgen gingen wij naar de zaal om nieuwe instrumenten te halen
om te oefenen. Zijn alle instrumenten weg. Wij hebben overal gezocht maar wij konden ze niet
vinden. Hoe moet het nu verder. Zoeken jullie mee? Want woensdag komen de pieten (en
natuurlijk Sinterklaas) om te laten zien hoe goed ze hebben geoefend. Ook wij gaan deze dagen
nog flink oefenen voor Sinterklaas. Woensdag is het zover, Spannend hoor! Voor meer informatie,
zie de uitnodiging. Voor iedereen een fijne Sinterklaasavond.
Vrijdag mogen de kinderen speelgoed mee naar school nemen (niet te klein, niet te duur).
Groep 3:
Nog maar 2 nachtjes slapen… en dan is het zover! Het Sinterklaasfeest. Vandaag waren wij de
bakpieten en hebben we met elkaar pepernoten gebakken. Bakmoeders, bedankt voor jullie goede
hulp! Wij kunnen morgen nog even na smikkelen.
Deze week werken wij nog over Sinterklaas en in kern 4 en volgende week toveren wij de klas om
naar de kerstsfeer en starten we met elkaar in kern 5. Met rekenen hebben wij vandaag het
klokkijken herhaald en gaan we morgen het maken van plussommen tot 10-20 oefenen. We
krijgen ook allemaal een werkboekje, om hierin zelf ook extra te oefenen/werken.
Groep 4:
We zijn flink aan het oefenen met de liedjes voor Sint en pieten. Vandaag hebben verschillende
kinderen al een tafel opgezegd. We leren de tafels door o.a. te oefenen met groepjes maken. We
hebben 4 groepjes van 2 kinderen bijvoorbeeld. Dit is dan de tafelsom 4 x 2 = 8. We werken aan
het doel buurgetallen. Wat komt er voor een getal? Wat komt er na? Terugtellen met sprongen van
5 oefenen we dan ook. We werken met taal over het thema “Op school” en met spelling oefenen
we de woorden met drie medeklinkers vooraan en achteraan.
Groep 5:
Deze week ronden we het hoofdstuk van taal af. we hebben veel geleerd over mode en de
verschillen hierin.
Met rekenen herhalen we deze week alle doelen van blok 2 en oefenen we nog flink de tafels,
analoog en digitaal klokkijken. Dit gaat al een stuk beter! Denken jullie er ook aan om dit thuis
regelmatig kort te oefenen?
Tijdens de lessen van spelling komen de regels “torren” en “toren” aan bod. Deze regels hebben
de kinderen veel vaker gehad, maar nu komen ze door elkaar. Dit is best lastig, maar we oefenen
flink!
Volgende week maandag hebben de kinderen een toets van natuur over paddenstoelen. Dit
hebben we al flink geoefend in de klas, met tweetallen en door belangrijke dingen uit de tekst te
onderstrepen. Ze hoeven dit dus niet thuis te leren.
Groep 6:
Wat hebben we vrijdagmiddag genoten van een fantastische make-up middag. De woordenschat
van Taal (rouge, mascara, eye-liner ,lippenstift en nagellak) is nu helemaal duidelijk. Op social
scools heeft u al kunnen genieten van de blije gezichten. Ook deze week gaan we nog verder
rondom dit thema aan de hand van stelopdrachten.
Het doel bij spelling is: oefenen met het vormen van persoonsvormen in de tegenwoordige tijd. Het
gaat hierbij om de ik; jij en wij-vorm. Onderdelen van het grote dictee van vrijdag die nog lastig
waren, worden opnieuw aangeboden en geoefend.
Tijdens de rekenlessen oefenen we de komende dagen nog verschillende soorten sommen.
Vrijdag wordt de eindtoets van blok 2 af genomen. We hopen dat de beheersing van de
aangeboden sommen i.v.m. de voor toets is toegenomen.
Vrijdag hebben we de topo toets van Friesland. Na deze provincie gaan we een begin maken met
de provincie Overijssel.
We hebben natuurlijk al heel veel zin in woensdag………….immers het is de eerste keer met
lootjestrekken, een surprise en een gedicht maken. We wensen de kinderen die er nog mee bezig
zijn, heel veel succes! De surprises kunnen op de afgesproken plek ingeleverd worden.

Groep 7:

Groep 8:
Woensdag vieren we Sinterklaas in de groep. De kinderen zijn nog druk met surprises en
gedichten. Veel succes nog. Hopelijk maken jullie er weer wat moois van. Vandaag zijn de
kinderen bezig geweest met het doornemen van de vragen betreffende de natuurtoets. Ze hebben
de spullen mee. Volgende week donderdag (13 december) is de toets. Morgen starten we met de
rekentoets. Dinsdag maken we het eerste deel en donderdag deel twee. Voor begrijpend lezen
staat er ook nog een onderdeel op het programma. Met geschiedenis gaan we groepjes maken
voor het tweede thema.

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

