Weekbericht van 21 januari
Algemeen

Terug van weggeweest, Puppyvoetbal bij SC Erica
SC Erica gaat weer beginnen met puppyvoetbal.
Dit is geschikt voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 6 jaar.
Hierin kunnen de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met het voetbal.
Dit gebeurt onder leiding van trainer, Jan van der Berg.
De trainingen zijn op de woensdagmiddag van 16:00 uur tot 17:00 uur. Dit gaat starten als er 6
aanmeldingen zijn in maart 2019.
Wil je ook een keer meedoen met puppyvoetbal dan kun een keer proef trainen, meld je dan even aan via
Monique Rolink.
De trainingen zijn op het kunstgrasveld van SC Erica op sportpark de Veenschappen.
Als het je goed bevalt dan kun je een lidmaatschap formulier invullen en lid worden van SC Erica.
De contributie bedraagt Є 5,00 per maand.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het puppyvoetbal Monique Rolink tel:
06-30816067 of mail moniquerolink@hotmail.com.

Groep 1/2:
Vanaf deze week is juf Ylva in groep 1/2b op maandag en dinsdag. Juf Ylva welkom en een fijne
en plezierige tijd op de Brummenlbos.
Deze week hebben wij als thema: “Winter”.
Als taak maken wij een winterschilderij van allerlei soorten materiaal. Wij leren de letter W en het
klankgebaar. Wij maken woorden met de letter W en een zin.
Ook benoemen en klappen wij allerlei winterwoorden. Natuurlijk zingen wij winterliedjes en
luisteren naar verhalen over de winter. Tijdens rekenen tellen wij sneeuwballen, leggen
sneeuwballen met cijfers in een goede volgorde, kijken wel getal er weg is.
Woensdag gaat groep 1/2a naar de Noaberhoeve met de moeder van Tobias in 3 groepen.
Veel plezier en een fijne week met heel veel sneeuw (hopen wij)
Woensdagavond is er voor belangstellenden een ouderavond met als thema: Begrijpen met je
handen”.
Groep 3:
Deze week starten we met de CITO toetsen. We starten met Spelling en Rekenen. Daarnaast
werken we verder in kern 6 en oefenen we met rekenen het maken van sprongen (sprongen van
2-5-10) en sluiten wij deze week blok 4 van rekenen af. Donderdag gaan we met elkaar naar de
Noaberhoeve. We gaan dan kijken met elkaar welke dieren op een boerderij wonen en wat ze
eten. We gaan in 3 groepen die kant op. Zijn er nog hulpmoeders/vaders die een groepje willen
begeleiden? De tijden zijn: 10.30 uur – 11.15 uur – 12.45 uur. Opgeven kan bij de juf.
Dit betekent dat gym deze week vervalt.
Groep 4:
In onze groep maken we onze winterknutsel verder af en maken we tijd naast het toetsen van
rekenen en spelling, voor verschillende spelletjes. Ons taalthema gaat over verschillende soorten
binnenspelletjes en buiten spellen. We toetsen ook of het leestempo vooruit is gegaan. Reminder:
Willen jullie je rapport meenemen?
Groep 5:
In deze week gaan we starten met de Cito toetsen. We beginnen deze week met DMT en
Begrijpend Lezen.
Vandaag hebben de kinderen de voortoets van blok 4 spelling gehad. Naar aanleiding van die
resultaten zullen ze op hun eigen niveau gaan werken.
Tijdens de lessen rekenen oefenen we nog flink voor Cito. Deze week oefenen we de
redactiesommen, klokkijken, tafelsommen, erbij en eraf over het honderdtal en overschrijding van
het tiental.
Groep 6:
Deze week staat in het teken van de afname van de Cito toetsen. Vanaf vandaag gaan we verder
met rekenen en begrijpend lezen. We hopen dat het vele oefenen en het aanreiken van handige
strategieën het doel gaat bereiken. Iedere dag gaan we een deel van de Cito opdrachten doen.
We hopen het vrijdagmorgen af te kunnen ronden. Cito spelling en de DMT leestest zijn inmiddels
afgenomen.
Bij de afname van de 1- minuut leestest is gebleken dat het tempo lezen niet bij alle kinderen
voldoende verloopt. Dit betekent dat het lezen van woorden sneller zou moeten dan we nu zien.
De afgelopen weken zijn we hier d.m.v. het lezen van woordrijen al veelvuldig mee bezig geweest.
Ook de komende tijd gaan we hier extra mee aan het werk. In verband met de voorbereiding van
de boekbespreking is het goed om thuis hardop de teksten te gaan lezen. Misschien kunt u als
ouder hierbij extra ondersteunen, te letten op tempo, vloeiend lezen en de intonatie. Alvast
bedankt.
Tijdens de verkeersles hebben we gekeken naar de verplichte onderdelen van een fiets. Als
vervolg hierop maken we tijdens de tekenles een fiets zo goed mogelijk na. Met veel
enthousiasme zijn de kinderen gestart met deze tekenwedstrijd.
Vrijdagmiddag gaan we in de groep samen genieten van de theatermiddag. Er worden allerlei
optredens verzorgd in de vorm van dans, toneel, liedjes, moppen vertellen, etc.

In verband met de afname van de Cito toetsen vervalt donderdag ochtend de gymnastiek. In
plaats hiervan gaan we ’s middags op het schoolplein buiten activiteiten doen.
Memo:
- 25 januari: theater middag voor en door groep 6
- 1 februari: toets Gelderland
- 4 t/m 8 februari: boekbespreking
Groep 7:
We zijn begonnen met het maken van de Cito toetsen. Spelling is al gedaan, rekenen en
begrijpend lezen zijn we mee bezig. Morgen (dinsdag) is juf Laura voor het laatst in groep 7.
We gaan je missen juf Laura! Maar veel succes in groep 6.

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

