
 

 
 
 
 
 
 
   
Weekbericht van 17 december  
 
Algemeen 

Ouderbijdrage Oudervereniging                                                                                                   
De oudervereniging helpt en ondersteunt het team bij activiteiten en vieringen op school. Omdat 
dit alles niet kosteloos is, vraagt de oudervereniging om een bijdrage. De bijdrage is o.a. bestemd 
voor de kosten van het schoolkamp, het Sinterklaas – en Kerstfeest, schoolreis, schoolontbijt, 
Carnaval, Koningsspelen en andere kleine traktaties en activiteiten. Zo zorgen we samen voor een 
gezellige en leuke schooltijd op de Brummelbos. 

De ouderbijdrage 2018-2019 bedraagt voor groep 1 t/m 8: € 50,- per kind.                                 
Voor kinderen die instromen vanaf 1 januari is dit € 25,-. 

Afgelopen week heeft u wellicht een overeenkomst automatische incasso voor de ouderbijdrage 
gekregen. Deze overeenkomst wordt voor de duur van de schooltijd op RKBS de Brummelbos 
aangegaan. Wanneer het incassobedrag verandert wordt er een nieuwe incasso aangeboden en 
komt de oude te vervallen. U kunt op deze overeenkomst ook aangeven dat u liever geen 
automatische incasso wilt. Onderaan de overeenkomst kunt u dat kenbaar maken. U ontvangt dan 
een nota. De gezinnen die dit al eerder hebben aangegeven hebben afgelopen week een nota 
ontvangen. Ingevulde overeenkomsten kunnen worden ingeleverd bij de groepsleerkracht. 

Wanneer een leerling de school verlaat, vervalt de overeenkomst automatisch. 

Bijna vakantie!!  
Vrijdag zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij, denkt u hieraan?  
Wij wensen iedereen alvast fijne feestdagen en zien jullie weer in het nieuwe jaar! 
 
Foute kersttruien dag: 
Wegens succes herhalen we a.s. vrijdag nogmaals een foute kersttruien dag voor kinderen en 
leerkrachten. Wie heeft er zin om vrijdag mee te doen? 
 
Kerstdiner  
Donderdagavond eten we gezellig met elkaar op school. Wil iedereen voor donderdag een bord, 
bestek, beker en kommetje (soep/toetje) meenemen. Graag alles voorzien van naam.   
 
 



 
 
Bibliobus  
Woensdag staat de bibliobus weer op school. Denkt iedereen  
aan de boeken! Anders graag zelf de boeken verlengen  
of terug brengen.   
 
Groep 1/2: 
Het is alweer de laatste week van 2018, het jaar is bijna om. 
Wij maken er deze week een gezellige en fijne week van. 
Maandag en donderdag hebben de groepen 1/2a en 1/2b samen een adventsviering. Wij zingen 
het lied van de vier kaarsjes, luisteren verder naar het verhaal van Nenna en zingen samen oh 
dennenboom, oh wat een boom en kling klokje. 
Woensdag gaan wij meten en herhalen wij de begrippen dik/dun, smal/breed en groot/klein. Van 
stroken/rietjes gaan wij een boom maken. Ook gaan wij nog een placemat maken voor het 
kerstdiner. 
Woensdag/donderdag mogen de kinderen een bord, beker, bestek enz. mee naar school nemen.  
Donderdag maken we nog een kerstwerkje en is het een spannende dag, omdat we ’s avonds ook 
weer naar school gaan. 
Vrijdag gaan de kinderen tot 12.30 uur naar school. De kinderen krijgen al hun werkjes mee. 
Kunnen ze een grote tas mee krijgen voor de werkjes (voorzien van naam)? Deze mag in de 
luizencape.  
Vrijdag is ook nog een keer foute kersttruien dag, doen jullie ook weer mee? 
Denkt u nog aan de briefjes voor de kerstwandeling? Deze graag zo snel mogelijk inleveren! 
Wij wensen iedereen fijne en plezierige feestdagen, een goede jaarwisseling en alle goeds voor 
2019.  
 
Groep 1/2b: 
Aanstaande vrijdag neemt juf Suzanne afscheid van groep 1/2b, want na de kerstvakantie komt juf 
Anneke terug van haar zwangerschapsverlof. 
Vrijdag mogen de kinderen van groep 1/2b dan ook (wel klein) speelgoed meenemen. We gaan er 
een gezellige ochtend van maken! 
Via deze weg wil ik ook alle ouders en kinderen bedanken voor de leuke en gezellige tijd in de 
groep. Dank jullie wel! 
     
Groep 3: 
De laatste week van 2018 is op school ingegaan. We werken deze week verder in kern 5 en 
oefenen met rekenen de minsommen tot 10 (20). Morgen gaat er in onze klas iets veranderen. We 
zitten na morgen niet meer in rijen, maar in groepjes. We kunnen deze week kennis maken met 
ons nieuwe groepje, zodat we na de kerstvakantie weten waar we zitten. Morgen krijgen we ook 
allemaal een kerstvakantieleesboekje mee naar huis, om thuis te blijven oefenen met lezen.  
Donderdag gaan we met de groepen 3-4-5 knutselen en daarnaast is er op dinsdag en donderdag 
een adventsviering ter voorbereiding op Kerst. 
Donderdagavond is het Kerstdiner. Wat fijn dat we zoveel hulpkoks hebben! Voor de hulpkoks een 
tip, maak voor ongeveer 15 á 20 kinderen iets.  
* zie ook kopje algemeen voor algemene informatie. 

In de gang heb je het misschien al kunnen zien/lezen…  
Groep 3 wenst iedereen fijne feestdagen en een te GEK TOPJAAR toe!!  
 
Groep 4: 
In deze laatste schoolweek van 2018 gaan we donderdag gezellig samen eten en is er de 

kerstwandeling. We vieren samen met groep 3 en 5 de Adventsvieringen. Donderdag gaan we nog 

een kerstknutsel maken. De kinderen kunnen kiezen uit 3 knutselwerkjes en dit doen we weer 

samen met groep 3 en 5. We oefenen sommen van blok 3 en maken de sommen die gaan als 

41+16 en dan ook de minsommen. Kinderen hebben extra boekjes in hun vak. Groep 4 wenst 

iedereen alvast Fijne Feestdagen, een fijne vakantie en een goed jaar toe. 



 
 
 
Groep 5: 
Vorige week hebben we een deel van de advent viering gedaan en deze week steken we kaars 3 
en 4 aan. Ook zingen we hierbij het liedje van de 4 kaarsen, midden in de winternacht en de 
herdertjes lagen bij nachte. 
Voor rekenen staat deze week de voortoets gepland en tijdens taal en spelling herhalen we wat 
we de afgelopen week gedaan hebben. Verder werken we in een Kerstwerkboekje. 
Donderdag gaan we gezellig met groep 3-5 een kerstknutsel maken. Ze mogen kiezen uit 3 
verschillende werkjes. 
Denkt u nog aan de briefjes voor de kerstwandeling? 
Groep 5 wenst IEDEREEN fijne feestdagen en een SPETTEREND nieuwjaar toe!!! 
 
Groep 6: 
Na de rekentoets van vorige week gaan we de komende dagen de herhalingslessen doen, 
rekenspelletjes spelen, joggen met de tafels, en verschillende rekensites (digipuzzle.net) 
gebruiken. Na de vakantie starten we met blok 3 van het rekenboek. 
Bij taal gaan we verder rondom het onderwerp: hobby’s. Ook bekijken we wanneer iets een hobby 
of beroep is. We gaan na waarom de ene hobby voor  iemand leuk kan zijn en een andere hobby 
helemaal niet. We inventariseren waar dit mee te maken kan hebben. 
Vorige week hebben de kinderen in groepjes de denksleutels van Kerst gedaan. Een leuke manier 
om creatief met taal om te gaan. 
De komende dagen staan vooral in het teken van Kerst. We werken verder in het 
Kerstwerkboekje, gaan woensdag kerstbakjes maken en rondbrengen bij de oudere mensen op 
Erica. 
Donderdag gaan we met de bovenbouw groepen groeps doorbrekend knutselen. Daarnaast is er 
op dinsdag en donderdag een adventsviering ter voorbereiding op Kerst. 
Dit betekent een hele leuke, gezellige en gevarieerde week. Tot slot ruimen we vrijdag de 
kerstspullen weer op en krijgen de kinderen een nieuwe plaats in een nieuw tafelgroepje. 
De topotoets van Overijssel is inmiddels meegegeven. Toets hiervan is op 11 januari. 
Hierbij wensen we iedereen fijne Kerstdagen en een heerlijke vakantie! 
 
Groep 7: 
Denken jullie aan het groen, oase (nat), groenschaar en versierselen voor het maken van de 
kerstbakjes dinsdagmiddag? 
Donderdag 10 januari topotoets Verenigd Koninkrijk  
Vorige week hebben we blok 2 rekenen afgerond, blok 3 de voortoets zijn we nog mee bezig, na 
de vakantie gaan we verder met blok 3. 
Willen jullie allemaal, ook in de vakantie, de tafels blijven oefenen! Vooral de tafels van 6-9 moeten 
nog extra worden geoefend.  
Vorige week donderdag zijn we heerlijk wezen schaatsen in Emmen. De foto’s zijn inmiddels 
gedeeld in social scools. 
 
Groep 8: 
Vorige week donderdag zijn we heerlijk wezen schaatsen in Emmen. Deze week gaan we elke 
dag met Carina Vinke oefenen voor kerst. De liedjes die we oefenen zullen we donderdag in de 
kerk zingen. Hopelijk is dan iedereen weer beter. In het kader van ons kerstdiner zijn er nog 
enkele ballen over. Misschien lukt het nog om er één te halen. 
Donderdag gaan we met de bovenbouw groepen knutselen. Daarnaast is er op dinsdag en 
donderdag een adventsviering ter voorbereiding op Kerst. 
De grote keersommen en deelsommen moeten in de vakantie nog even extra geoefend worden. 
Vooral de deelsommen met komma. Verder wensen we iedereen fijne feestdagen en een gezond 
2019. 
 
 
 



 
                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 
 

 
 
 
 
 


