Weekbericht van 28 januari
Algemeen
Carnaval
Op 4 maart a.s. viert De Brummelbos carnaval! Dit jaar viert groep 1 t/m 4 samen carnaval en
groep 5 t/m 8. Groep 1 t/m 4 gaan spelletjes spelen en carnaval knutsels maken.
Groep 5 t/m 8 houdt op deze ochtend een Music-Dance Party. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8
mogen een optreden verzorgen in het kader van dans en muziek. Te denken valt aan: playbacken;
zingen; dansen. In de bovenbouwgang hangt vanaf deze week een intekenlijst. Daarop mag je je
1x inschrijven (alleen of samen). Inschrijven kan tot de voorjaarsvakantie. We hopen op veel
deelname.
Handbalclinic
Woensdag 27 februari en woensdag 6 maart organiseert
handbalvereniging HVE2000 een handbal clinic.
De clinic is in de sporthal van Erica.
Opgeven kan via www.HVE2000.nl
Groep 5 en 6: ‘Scoor een boek!’
Deze week is ‘Scoor een boek’ begonnen. De leerlingen van groep 5 en 6 gaan de komende 9
weken in de klas zoveel mogelijk lezen (scoren). Het lezen van de boeken is geen wedstrijd:
Leesplezier staat voorop!
Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
Vandaag hebben we bezoek gekregen van een medewerker van de bibliotheek in Emmen om het
leesproject uit te leggen en te openen. Er is een videoboodschap getoond van een voetbalspeler
van FC Emmen en we hebben leesboeken te leen gekregen. Ook is er een scoreposter
uitgedeeld. Op deze poster worden de gelezen boeken bijgehouden d.m.v. stickers. De leerlingen
lezen dagelijks in hun boek. Is het boek uit? Dan wordt er dus een sticker op de poster geplakt.
Elke vrijdag is er een boekenkring. Heb je je boek uit? Dan kan je deze promoten tijdens de
boekenkring. Zijn er veel kinderen die dit boek leuk vinden dan kan dit boek in de basisopstelling
worden geplaatst. Uw kind kan u hier vast meer over vertellen.
NB: De boeken die in groep 6 worden gelezen voor het leesvirus tellen gewoon mee. Dus ook voor
die boeken kan een sticker geplakt worden op de scoreposter.
Op 11 april sluit ‘Scoor een boek!’ Op 17 april wordt het project feestelijk afgesloten. Daarover
later meer. WE GAAN DE UITDAGING AAN! VEEL LEESPLEZIER TOEGEWENST!

Groep 1/2 :
Vorige week hebben wij heerlijk in de sneeuw gespeeld. We hebben mooie sneeuwpoppen
gemaakt!
Kira (groep 2a) heeft met haar sneeuwballentang heel veel sneeuwballen gemaakt. In de klas
hebben wij de sneeuwballen geteld. Toen volgde er een gesprek over wat er gebeurt als je
sneeuwballen in de klas laat. Dan smelten ze! Wij hebben een proefje gedaan: een sneeuwbal in
een bakje in de diepvries.
Deze week gaan wij verder met het thema winter. Wij leggen nu vooral de nadruk op winterkleren.
We klappen de woorden, kijken welke beginletter en we maken de gebarenklank erbij. Verder
zingen we winterliedjes met gebaren.
Onze taak deze week is het maken van een muts. We knippen de muts uit en beplakken het met
verschillende figuren in een bepaalde volgorde (patronen). Groep 2 gaat ook nog borduren.
We hopen natuurlijk dat er deze week weer lekker veel sneeuw valt en we fijn in de sneeuw
kunnen spelen!
Groep 3:
De Cito’s hebben wij met elkaar afgerond en wat hebben we hard gewerkt! Vandaag hebben wij
geluisterd naar het verhaal van kern 7. Dit thema gaat over ‘piraten’ en deze week leren wij de
‘sch’ (je hoort sg, maar schrijft sch). Met rekenen oefenen wij deze week sprongen van 10, de vrienden
van 100 (50+50=100/70+30=100), dit lijkt wel op de verliefde harten en we blijven het maken van
+ en – sommen tot 10 en 20 extra oefenen.
* wil iedereen nog denken aan het inleveren van het rapport, alvast bedankt!!
Groep 4:
Vandaag hebben we weer de tafels geoefend. De tafel van 3 en 4 misschien ook thuis nog even
oefenen. We hebben ons lokaal een beetje veranderd. We zitten weer een keer naast iemand
anders. We ronden taalthema 7 af deze week en starten met thema 8 “Tijd”. De kinderen maken
kennis met tijdwoorden en het gebruik ervan en oefenen het chronologisch maken van een
verhaal. Met spelling woorden met ij en au. Je kunt niet horen met welke ei/ij of au/ ou je een
woord moet schrijven. Die woorden moet je onthouden.
Groep 5:
De Cito’s zijn afgelopen en we beginnen weer met de normale dingen deze week.
In de lessen van rekenen staan de doelen “Ik kan een totaal bedrag berekenen en daarbij de tafels
gebruiken” en “Ik kan digitale tijden aflezen en ermee rekenen”.
Met taal beginnen we aan een nieuw hoofdstuk “Een kwestie van tijd”. Deze week leren we
begrippen rondom tijd in de natuur en mens en wat voor weersymbolen er allemaal zijn.
Tijdens spelling oefenen we samengestelde woorden. Dat zijn woorden die samen uit 2 losstaande
woorden bestaan. Bijvoorbeeld: strand-bal, fiets-bel enz.
Vandaag hadden we iemand in de klas die vertelde over “Scoor een Boek”. De kinderen waren
dolenthousiast en hebben er al 12 gelezen vandaag!
Morgen moet juf Suzanne eerder weg ivm een afspraak in het ziekenhuis. Juf Siska neemt vanaf
13.30 de groep over. Er is dus geen gym dinsdag.

Groep 6:
Deze week hebben we te maken met de 2e opdracht voor het Leesvirus. Hiervan hebben ze
vanmiddag het informatie blad met de internet opdracht mee naar huis gekregen. Ook gaan we
starten met het maken van een Leesvirus kussentje en het bedenken van een leesvirusrap.
Superleuke activiteiten naast het lezen!
Vandaag konden we genieten van de eerste groep kinderen die een boekbespreking hebben
gehouden. Wat is er mooi voorgelezen; compliment hoor jongens en meisjes. We hopen in het
kader van de boekpromotie deze week veel suggesties voor het lenen van leuke boeken te krijgen.
Toevallig starten we met Taal met een nieuw hoofdstuk: Pak een boek. Deze week geven we
inhoud aan de woorden rondom dit thema. We leren begrippen herkennen die bij boeken horen en
benoemen het soort boek n.a.v. een tekst fragment. Bij de taalbeschouwing gaan we met de
lidwoorden, zelfstandig naamwoorden en naamwoordgroepen aan het werk.
De komende 2 weken proberen we het verslag over de provincie af te ronden. Veel kinderen zijn
met de laatste teksten en tekeningen bezig. Ondertussen hebben we al een nieuw boekje voor het
volgende verslag uitgekozen. Uitgangspunt hierbij is: kies een onderwerp waar je niet zoveel van
weet, maar waar je meer over te weten wilt komen.
Tijdens de rekenlessen besteden we veel aandacht aan de breuken, grote keer en deelsommen
met en zonder rest en gaan we kilometers omzetten in meters; kilogrammen omzetten in
grammen. Door de sommen in stukjes uit te rekenen, lukt dit steeds beter.
Memo:
-

4 t/m 8 februari: boekbespreking
1 maart: topo toets Utrecht ( oefenpakket wordt meegegeven)

Groep 6 en 7
Op dinsdagmorgen 12 februari gaan we met de groepen 6 en 7 deelnemen aan een Gezond ontbijt in het
stadion van F.C. Emmen. We gaan dan samen met de spelers van FC Emmen ontbijten! De wethouder
opent de ochtend, daarna samen met spelers en staf ontbijten. Morgen gaat er een brief mee naar huis,
waarin we u vragen mee te rijden (natuurlijk bent u dan ook van harte welkom om mee te ontbijten). Deze
graag z.s.m. (ingevuld) weer mee naar school te geven.

Groep 7:
Afgelopen week hebben we de toets van natuur gemaakt. Met taal hebben we het over
verschillende betaalmiddelen.
De nieuwe topotoets staat gepland op vrijdag 1 maart.
Groep 8:

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

