Weekbericht van 25 februari
Algemeen
Oudervereniging
De overgebleven Sinterklaas cadeaus van afgelopen schooljaar, zijn geschonken aan stichting
Jarige Job. Stichting Jarige Job zet zich in voor het verzorgen van verjaardagsboxen voor
kinderen/mensen die het zelf niet kunnen realiseren.
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 ouders / opa’s / oma’s zijn om 8.30 uur welkom op het lage plein. Daar starten wij de dag
feestend met een lied.
De kinderen mogen deze dag natuurlijk verkleed naar school komen.
Bibliobus
Woensdag staat de bibliobus er weer, denkt iedereen aan de biebboeken.

Schoonmaakavond
Op dinsdagavond 5 maart van 19.00 – 20.30 uur kunnen wij u hulp goed gebruiken. We willen dan
graag de klaslokalen met elkaar schoonmaken. Wilt u zelf een emmer / poetsdoek meenemen
deze avond. Je kunt je aanmelden bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK!

Groep 1/2 :
Vorige week was het vakantie, we hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad. Deze week
starten we met het thema feest. Volgende week maandag sluiten we dit thema af met carnaval op
school! We leren deze week de letter f van feest. Ook leren we een versje over carnaval en een
liedje over clowns.
Als taak maken alle kinderen een clown, waarbij ze sommige onderdelen moeten vouwen (vlieger
vouwen). Er zijn twee verschillende opties, de kinderen mogen zelf kiezen welke ze willen maken.
Groep 2 heeft deze week twee taken, zij gaan ook nog een clowntje borduren.
Groep 3:
Wij hopen dat iedereen heeft genoten van de voorjaarsvakantie en goed is uitgerust. Wij zijn
vandaag weer goed begonnen met elkaar. Wij hebben vandaag geleerd dat je woorden soms
schrijft met een –d achteraan, maar wel een –t zegt (hond, paard) en dat je woorden leest met een
–b achteraan, maar een –p zegt. Hier gaan wij morgen weer mee verder.
Met rekenen gaan wij de komende weken werken aan het getalbegrip tot 100, plus- en
minsommen tot 20 en klokijken (uur/half/kwartieren).
Groep 4:
We zijn weer begonnen! Deze week zijn de oudergesprekken. We ronden deze week ons
taalthema over “Tijd” af. Met spelling herhalen we o.a. de woorden met de vaste klankgroepen -ng
en –nk. Voor het Carnavalsfeest gaan we deze week dansen en zingen en maken het gezellig in
de groep. Weten jullie al iets om aan te doen?
Groep 5:
Wat fijn om iedereen weer te mogen zien na een heerlijke vakantie!
Deze week starten we met taal in een nieuw boek en dus ook een nieuw hoofdstuk. Het gaat over
de verschillende afdelingen van een supermarkt en leren de kinderen wat speciaalzaken zijn.
Met rekenen herhalen we de doelen die we afgelopen paar weken geoefend hebben. Op het einde
van de week hebben we de toets van blok 3.
Tijdens de lessen spelling herhalen we de regel van “spinnetje”, “zwembroek” en “stripboek”.
Volgende week maandag is het carnaval. Juf Janine staat dan voor de groep en juf Suzanne werkt
dan woensdag 13 maart voor haar.
Groep 6:
Na een heerlijke vakantie zijn we vandaag gestart in de nieuwe tafelgroepen.
Bij het rekenen hebben we te maken met het herhaald oefenen van lastige onderdelen die n.a.v.
de eindtoets naar voren zijn gekomen.
Ook starten we met de sommen van blok 4. Tijdens de instructielessen van rekenen komen de
volgende sommen aan bod: breuken 3/5 deel van een geheel), grote keersommen (4 x 70=) ;
analoge-digitale tijd ( 5 min. voor 12 is 11.55 uur of 23.55 uur)
Bij Taal ronden we het hoofdstuk: Pak een boek af. We bedenken in 2-tallen een dialoog over
dieren; herhalen de woordenschat en maken de herhalingslessen. Vervolgens starten we met een
nieuw thema waarbij de weersverschijnselen op allerlei manieren besproken wordt ( sprekenluisteren; stellen; woordenschat; taalbeschouwing)
Bij de spellinglessen maken we een stap richting het vervoegen van werkwoorden in de verleden
tijd. Hierbij worden de benamingen van sterke werkwoorden en zwakke werkwoorden
geïntroduceerd.
Tijdens de geschiedenislessen werken we de komende weken aan het thema van 4 x wijzer:
Vikingen. Aan de hand van filmpjes; informatie en opdrachtkaarten gaan we hiermee aan het werk.
Het is de bedoeling om de komende weken antwoord te kunnen geven op de 10 vragen over de
Vikingen die bij de themahoek hangen. (Wie waren de Vikingen? Wat deden de Vikingen? Wat zijn
runentekens? Waar leefden de Vikingen?.......................)
Inmiddels is de 4e week voor het Leesvirus ingegaan. Er wordt actief gezocht naar de antwoorden
op de internet en boekvragen; top! Ook hebben we vorige week de punten voor de gemaakte
leesvirusrap ontvangen. Deze week knippen we de vulling voor de leesvirus kussentjes en gaan

het geheel in elkaar naaien.
Vrijdag is de topo toets over Utrecht; de volgende provincie is Flevoland.
Gevraagd: plastic tassen.
Groep 7:
Gelukkig is iedereen weer fris begonnen na een heerlijke week vakantie.
DE week voor de vakantie zijn we op bezoek geweest bij FC Emmen. De foto’s die daar gemaakt
zijn, staan in social schools. Deze week werken we in de laatste week van blok 3 rekenen.
Volgende week de toets en de voortoets voor blok 4. Net voor de vakantie is taal afgesloten met
een toets, nu zijn we begonnen in hoofdstuk 11 waarbij verschillende organisaties centraal staan.
Bedrijven/ondernemingen, instellingen/diensten, en verenigingen. Met spelling ronden we deze
week het blok af met een toets.
Vrijdag 1 maart is de topotoets, niet vergeten!
Denken jullie allemaal eraan dat maandag 4 maart carnaval is!
Groep 8:
Met rekenen zijn we met blok vier begonnen. Grote keersommen en deelsommen staan hier
centraal. Ook komen er nieuwe begrippen aan de orde zoals “gemiddelde”.
Met taal gaat het nieuwe blok over geld. Vrijdag hebben de kinderen een topo toets van Azië.
De spullen hebben ze hiervoor al meegekregen voor de vakantie.

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

