
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 11 februari 
 
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. 
De kinderen mogen deze dag natuurlijk verkleed naar school komen. 
 
10-minuten gesprekken: 
Donderdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. De 10-
minutengesprekken vinden voor alle groepen plaats in de week van 25 februari tot 1 maart. Dit 
gesprek kunt u zelf inplannen via Social Schools. Dinsdagavond (12 februari) vanaf 18.00 uur zijn 
alle momenten zichtbaar in Social Schools. U kunt zich tot dinsdag 19 februari inschrijven.  
Wij hopen dat dit voor iedereen lukt. Vragen? Stel ze gerust aan één van de leerkrachten.   
 
Bibliobus 
Woensdag staat de bibliobus er weer! Denkt iedereen aan de biebboeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 1/2 : 
Vorige week hebben we het thema winter afgesloten. De kinderen hebben hun winterspullen mee 
naar huis. 
Deze week hebben we het thema Valentijn. We hebben het over vriendschap en lief zijn voor 
elkaar.  
Het taakje van deze week is het maken van een Valentijnskaart. Groep 2 vouwt een hartje, groep 
1 mag dit ook doen, maar ze mogen ook op een andere manier een hartje maken (knippen, 
tekenen). In de andere hoeken doen we ook leuke dingen te maken hebben met Valentijn, zoals 
hartjes plakken (bijv. plak 6 hartjes), tellen met hartjes of een hartje maken van Duplo.  
 
Voor de kinderen begint deze donderdag om 12:30 uur de vakantie, ze eten donderdag dus geen 
brood op school. 
 
Wij wensen iedereen vast een hele fijne vakantie! 
      
Groep 3: 
Deze week herhalen wij met elkaar de –sch woorden en maken we kennis met de –ng woorden 
(ring, zing). Met rekenen oefenen wij het maken van sprongen (sprongen van 5 en 10) en blijven 
wij plus- en minsommen tot 10/20 herhalen.  
Donderdag gaan wij met elkaar naar gym, maar mag iedereen ook speelgoed van huis 
meenemen. We gaan eerst met elkaar gymmen en daarna in de gymzaal nog even spelen met 
ons speelgoed. Je mag dus iets van speelgoed meenemen, wat in je gymtas past.  
Dinsdag 5 maart staat er een schoonmaakavond gepland. Wij zouden het fijn vinden dat wij van 
tevoren het speelgoed schoon krijgen met elkaar. Zijn er ouders/kinderen die in de 
voorjaarsvakantie alvast speelgoedbakken willen schoonmaken? Deze kun je donderdag 
meenemen.  
Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie! 
 
 

Groep 4: 
Deze week gaan we al een beetje beginnen met de voorbereidingen van ons Carnaval. Met 
rekenen oefenen we verder met het aftrekken over het tiental op de getallenlijn. Met taal zijn we 
een nieuw thema gestart en leren we over termen die met tijd en volgorde te maken hebben, 
zinnen formuleren in chronologische volgorde. We oefenen met spelling o.a. het onderscheiden en 
goed schrijven van woorden met een tussen-u-. 
Fijne vakantie allemaal!! 
 
Groep 5: 
Nog 1 (kort) weekje hard werken en dan hebben we alweer voorjaarsvakantie! Heerlijk 
vooruitzicht! 
Met rekenen werken we deze week aan de doelen “Ik kan rekenen met de telrij tot 1000” en “Ik 
kan de oppervlakte bepalen dmv ruitjesstructuur”. Ook staat er nog een tafeltoets op het 
programma. 
Met taal gaan we woorden schrijven/tekenen op een grappige manier. Ook ervaren we dat gevoel 
en vorm van woorden met elkaar te maken kunnen hebben. 
Tijdens de lessen spelling staat de regel “stripboek” centraal. Hierbij leren de kinderen dat er 
samengestelde woorden zijn waarbij de eindmedeklinker van het eerste woord dezelfde is als de 
beginmedeklinker van het tweede, of waarbij de “-pb-” na elkaar komen. 
Deze week krijgen we ook de rapporten mee. We missen nog wel een paar. Denkt u er aan om 
deze nog voor woensdag in te leveren? 

 
 
 
 
 
 



Groep 6: 
Vandaag is juf Laura (stagiaire) gestart in groep 6. Ze komt iedere maandag en dinsdag om te 
helpen, te kijken, en om lessen te geven. Welkom en een fijne tijd in groep 6, Laura! 
Vandaag hebben we blok 3 van het rekenen afgesloten d.m.v. een toets. Kinderen die dit niet 
helemaal af hebben gekregen, kunnen hier woensdagmorgen mee verder. We maken dan ook de 
voortoets van blok 4. 
Bij Taal gaan we verder met het hoofdstuk: Pak een boek. We oefenen de lidwoorden-
naamwoorden en naamwoord groepen .Ook leren we werkwoorden te vervoegen in de verleden 
tijd. We gebruiken hierbij een stappenkaart. 
De kinderen die het provincie verslag afhebben, krijgen het voorzien van presentatie datum mee 
naar huis. Tijdens de presentatie mag er gebruikt worden gemaakt van een power point, maar dit 
is geen verplichting. De kinderen krijgen hier uitleg over. 
 
Deze week zijn er ook extra activiteiten in de groep: 

 Dinsdag: bezoek aan het FC Emmen stadion. We gaan ontbijten met de spelers en mogen naar de 

training van de spelers kijken! Top! 

 Woensdag: bezoek in 3 groepjes aan de Noaberhoeve. Thema: speelvoer maken. Graag laarzen 

meenemen. 

 Woensdag: boeken ruilen bij de bibliobus. Boeken niet vergeten mee te nemen. 

 Donderdag: filmpje van de leesvirusrap opnemen en doorsturen  

                    Nieuwe tafelgroepen maken. 

Iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie gewenst! 
 
 
Groep 7: 
Morgen gaan we met alle kinderen van Erica (groepen 6-7) naar FC Emmen voor een gezond 
ontbijt. De wethouder opent het ontbijt, samen eten met de spelers van de FC en daarna een sport 
activiteit en een stukje training bekijken! Wat een geluk! Denken jullie er aan dat we om acht uur 
op het hoge plein verzamelen? Een korte week voor de kinderen maar wel een volle. Komende 
donderdag maken we de taaltoets. Donderdagmiddag zijn ze vrij en vrijdag ook! Lekker vakantie 
vieren, geniet ervan! 
 
Groep 8: 
Morgen gaan we verder met het project van geschiedenis. We krijgen dan extra hulp in de klas.  
Jaap en Ria Middeljans komen ons helpen. Hopelijk zijn we aan het eind van de dag al een heel 
eind. Woensdag en donderdag hebben we nog een taaltoets en een rekentoets. 
De gesprekken worden deze week afgerond. Er kunnen zich nog kinderen opgeven voor de bonte 
middag. De groepen 5, 6, en 7 hebben dit al gedaan. 
 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


