
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 14 januari 
 
Algemeen: 
 
Bibliobus 
Morgen staat de bibliobus er weer. Denkt iedereen aan de biebboeken?  
 
 
 
 
Groep 1/2: 
Deze week gaan wij verder met het thema: Tijd. 
Wij herhalen de dagen van de week en de begrippen (groep 2),  wat is het vandaag en morgen, 
overmorgen, gisteren, eergisteren. Ook gaan wij kijken waar een dag uit bestaat en wat je allemaal 
doet op een dag. Hoe kun je zien dat het dag/nacht is. 
Wij leren de letter d van dag en klankgebaar en de letter n van nacht en klankgebaar 
Als taak verven wij dag en nacht. Wij zingen de bekende liedjes zoals in de maneschijn en twinkel, 
twinkel kleine ster. Wij luisteren naar boeken:” Papa pak je de maan voor mij” en “Een hapje uit de 
maan”. Fijne week, veel plezier. 
Juf Manon is deze week ziek. Op maandag en dinsdag werkt juf Karlijn in groep ½ b voor juf 
Manon en op woensdag werkt juf Lyanne in groep ½ a voor juf Manon. Juf Manon heel veel 
beterschap. 
      
Groep 3: 
Maandag hebben wij het woord ‘geit’ geleerd en daarom dus ook een bezoek aan de 
Naoberhoeve. We hebben van dichtbij gekeken hoe een geit er uitziet (ogen, staart etc.). Met 
rekenen hebben wij het geld rekenen geoefend. Deze week gaan we verder in kern 6 werken en 
gaan we donderdag met elkaar uilenballen uitpluizen. Zijn er nog hulp 
papa’s/mama’s/opa’s/oma’s? We kunnen nog wel 2 goede hulpen gebruiken. Met rekenen gaan 
wij vooral verhaaltjes sommen oefenen, dit ter voorbereiding op de Cito toetsen.  
Morgen hebben we feest in de klas, want juf viert haar verjaardag. We hoeven dus geen 
eten/drinken mee te nemen.  
 
 
 
 



Groep 4: 
Wij oefenen deze week alle regels van spelling, die we hebben geleerd. Rekenen blijven we de 
sommen tot 100 oefenen met optellen en aftrekken. Ons taalthema gaat over kleding. Willen jullie 
thuis ook blijven oefenen met de bladen van Connectlezen en de andere kinderen kunnen thuis 
natuurlijk lezen in een eigen leesboek. Veel leesplezier! 
 
 
Groep 5: 
Deze week gaan we beginnen met de Cito’s. Spelling en DMT staan op het programma. 
Daarnaast gaan we nog flink oefenen met begrijpend lezen en rekenen (redactiesommen, tafels, 
klokkijken). 
Tijdens de lessen rekenen staan de doelen “Ik kan schatten en rekenen met geldbedragen” en “Ik 
kan geldbedragen aanvullen tot 1000. 
Oproepje: Fem is haar boek “Vrienden of verliefd” al een poosje kwijt. Heeft iemand dit boek 
gezien? 
 
Groep 6: 
Vandaag hebben de kinderen een informatie blad meegekregen voor de te houden theatermiddag 
op 25 januari. De kinderen mogen gedurende deze middag toneelstukjes, liedjes, dansjes e.d. 
doen. Op het informatie blad staat aangegeven wat de bedoeling is. 
We maken er een gezellige middag van. 
Deze week wordt een gedeelte van de reken, spelling en begrijpend leeslessen besteed aan de 
voorbereiding van de Cito. Dat betekent dat we bij rekenen de reactiesommen gaan oefenen. Dit 
kan thuis ook op redactiesommen.nl. De kinderen weten hoe het werkt. 
Bij de spellinglessen gaan we de aangeboden spellingcategorieën bij langs om te kijken welke 
onderdelen lastig zijn. Bij de begrijpend leeslessen werken we in het hulpboek van Cito.Hierdoor 
doen we deze week geen Nieuwsbegrip. 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verslag over de provincie. Ze gebruiken hiervoor de 
sites: kinderpleinen.nl en wikikids. Hiermee zoeken ze gerichte informatie over de provincie. Dit is 
best nog lastig, maar het lukt steeds beter. Voor de voorjaarsvakantie proberen we het 2e verslag 
af te ronden, zodat het voorzien van presentatiedatum mee naar huis gegeven kan worden. 
De topografie van Overijssel is goed gemaakt; fijn. Dit betekent dat we weer verder door 
Nederland kunnen reizen. We gaan ons verdiepen in de provincie Gelderland. Dit wordt vrijdag a.s 
meegegeven. Toets hiervan is op: 1 februari 
Tijdens de handenarbeid lessen gaan we een voederhuisje van karton maken. Wie heeft er voor 
ons nog folders van bv supermarkten of de Welkoop? Dit kunnen we vrijdag goed gebruiken. 
Memo: 
- 25 januari: theater middag voor en door groep 6 
- 1 februari: toets Gelderland 
- 4 t/m 8 februari: boekbespreking 
 
Groep 7: 
Deze week zijn we aan het oefenen voor de cito toetsen. Met rekenen zijn we flink aan het 
oefenen met de redactiesommen. Na de cito toetsen gaan we weer verder met de leerdoelen in 
het rekenboek. Ook zijn we in deze week veel aan het oefenen met de deelsommen.  
Met spelling herhalen we deze week de leenwoorden uit het Engels, daarnaast zijn we aan het 
oefenen met persoonsvormen in de tegenwoordige tijd en verleden tijd.  
Met taal zijn we bezig met het schrijven van een betoog, hierbij bedenken we voor en tegen 
argumenten.   
Juf Laura is volgende week 22 januari voor het laatst bij ons in groep 7.  
 
Groep 8: 
Op vrijdag 25 februari tussen 13.45 en 15.45 uur volgen de leerlingen van groep 8 allerlei 
proeflessen op het Carmelcollege. Het is voor hen natuurlijk een leuke manier om kennis te maken 
met de diverse vakken binnen het voortgezet onderwijs. De kinderen hebben op school al een 
keuze gemaakt en zijn dus al ingedeeld. Het zou fijn zijn als er ouders zijn die dan kunnen rijden. 
Het opgavebriefje krijgen ze nog mee. We maken deze week een begin met de cito onderdelen. 



Met taal zijn we begonnen met blok 7 “Een avondje uit” 
Met spelling zijn we gestart met blok 4. Hier staat met name de werkwoordspelling centraal. 
 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


