
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 11 maart 
 
Algemeen 
 
Lentedans groepen 3-4-5 
Vandaag konden de groepen 3-4-5 genieten van het dansen en bewegen op muziek met als 
thema: lente dans. De kinderen kregen van Eddy en Geesje les in drama en dans. Zo te zien 
hebben de kinderen ervan genoten. 
 
Voorlichting Veilig Online 
Op 26 maart is er voor de groepen 6-7-8 een voorlichting over Veilig Online. Deze voorlichting 
vindt door bureau Halt  in de groep plaats. 
Te zijner tijd vindt er voor de ouders van de groepen 6-7-8 een ouderavond over dit onderwerp 
plaats. Nadere info hierover volgt. 
 
Schoonmaakavond 

Afgelopen dinsdag hebben wij met hulp van poetsmoeders er weer voor gezorgd dat de lokalen 
weer netjes en fris zijn. Wij willen iedereen bedanken voor de goede/fijne hulp! 
Wij hopen de volgende keer ook weer vele ouders te verwelkomen. 
“Vele handen maken licht werk!” 
 
Helden-leesweek 
“Ik denk dat er nooit genoeg boeken zijn”.. 
Van 12 maart tot 22 maart organiseren wij een helden-leesweek, om het lezen 
nog meer te motiveren en stimuleren.  
In deze twee weken staan we stil bij het lezen van boeken en komen er verschillende helden op 
school. De opening is morgen om 8.30 uur op het lage plein. Iedereen is welkom! 
* Bij regen vindt de opening binnen plaats. Kinderen en leerkracht vieren dit dan in de eigen groep.  
  We hopen natuurlijk dat het droog is.  
 
Voetbalclinic 
Binnen de helden-leesweek krijgen wij vrijdag (15 maart) bezoek van SC Erica. Zij gaan voor ons een 
voetbalclinic op het gras organiseren. Alle groepen komen deze dag aan de beurt.  
Houd deze dag rekening met geschikte kleding/schoenen.  
 
 



 
 
Groep 1/2 : 
Afgelopen dinsdag hebben we een schoonmaakavond gehad, wij willen de ouders bedanken voor 
alle hulp! 
 
De komende twee weken hebben wij als thema: helden. Het zijn namelijk de heldenleesweken! 
Dinsdag starten wij met de hele school op het lage plein om de heldenleesweken te openen. ’s 
Ochtends komen er spelers van FC Emmen in de klassen! We hebben vandaag geluisterd naar 
het boek: kikker is een held. Ook hebben we besproken wat een held precies is en doet. Hierbij 
kwamen ook de opa’s en oma’s naar voren. 
Als taak gaan we een superheld maken met onze eigen foto. Ook leren wij een versje over een 
superheld. Tijdens de heldenleesweken komen er opa’s en oma’s hun lievelingsboek/ heldenboek 
voorlezen in de klas. 
 
Groep 1/2a gaat woensdag weer naar de bibliobus. De kinderen die nog geen pasje hadden, 
hebben een nieuw pasje gekregen van de bieb. Deze krijgen de kinderen deze week mee naar 
huis. Boeken die wij ophalen bij de bibliobus blijven bij ons op school. 
      
Groep 3: 
Vandaag zijn wij met elkaar gestart in kern 8. We oefen het lezen en schrijven van –nk woorden  
(de n en k zitten op de bank te kussen, daar komt niemand tussen). Met rekenen blijven wij het automatiseren 
tot 10 en 20 herhalen en besteden wij deze week extra aandacht aan het rekenen met geld. 
Morgen is de opening van de helden-leesweek. In de klas hebben wij hier al met elkaar over 
gesproken en konden wij ook al heel goed aangeven waarom wij als groep helden zijn. Dit is te 
lezen op het prikbord in de gang. De komende twee weken blijven wij hier over werken met elkaar.  
 
Groep 4: 
Afgelopen dinsdag hebben we een schoonmaakavond gehad, ook wij willen de ouders bedanken 
voor de schoonmaak in onze klas.  
Vandaag hebben we in 2 groepen kunnen dansen en bewegen op muziek met als thema: lente 
dans. De kinderen kregen van Eddy en Geesje les in drama en dans. 
De komende twee weken hebben wij als thema: Helden. Het zijn de Helden-leesweken! Dinsdag 
starten wij met de hele school op het lage plein om dit thema te openen. 
Hebben jullie het WC-blad van de tafels thuis al hangen? We oefenen nu heel goed de tafel van 3 
en 4. In blok 5 van rekenen oefenen we de vrienden van 100 (30+70) en sommen over het tiental.  
Bij taal herhalen we het begrip naamwoorden en leren informatie over te dragen via een briefje. 
Deze weken lezen we veel over helden. In de klas hebben we boeken over helden die we gaan 
lezen en voorlezen. 
 
Groep 5: 
Vandaag hebben we een dans zelf bedacht met Eddy en Geesje. We moesten samenwerken en 
goed kijken en luisteren naar elkaar. Het resultaat was erg mooi! 
Deze week beginnen we met rekenen met blok 4. De doelen “Ik kan de tafels 1 t/m 10” en “Ik kan 
sommen handig uit mijn hoofd rekenen” centraal. 
Met spelling is de regel van “geit” aan de beurt. Dat zijn woorden met een ei/ij of ou/au. Je kunt bij 
deze woorden niet horen hoe je ze schrijft, dus moet je ze onthouden. 
Bij taal beginnen we met een nieuw thema : Bomen, bloemen en struiken. Hierbij leren ze de 
onderdelen van planten te benoemen, leren namen van bomen en struiken (en hun vruchten) en 
werken ze met dubbelwoorden (hangplant, bramenstruik, citroenboom). 
Morgen start de nationale voorleesweek. We starten morgen met een dansje op het lage plein. 
Komen jullie ook kijken? 
We hebben nog niet alle rapporten terug. Willen jullie deze nog meegeven?  
 
 
 
 



 
 
Groep 6: 
Deze week gaan we verder met de verslag presentaties. Met heel veel enthousiasme vinden de 
presentaties plaats. We komen samen tot de ontdekking dat we veel informatie ontvangen en dat 
we van elkaar leren over invoeg mogelijkheden van een power point. Wat fijn dat er thuis hierbij  
veel ondersteuning gegeven wordt. We zijn benieuwd naar de komende presentaties. Alvast veel 
succes. 
Bij taal ronden we het hoofdstuk van het weer af door middel van een toets. Vervolgens vinden de 
lessen uit Maatwerk en Meerwerk plaats. Bij spelling leren we werkwoorden in de verleden tijd te 
veranderen. Dit is best lastig, maar gelukkig gebruiken we de stappenkaart. 
We weten al steeds meer van de Vikingen af. Lucas heeft een mooie kruisboog uit Denemarken 
meegenomen en de oma van Dyon heeft foto’s van het Vikingcentrum laten zien; fijn! De komende 
weken willen we natuurlijk steeds meer te weten komen over het leven, werken en wonen van de 
Vikingen. We gaan ons hierin verdiepen met behulp van de I-pads. 
In de groep houden we momenteel kringgesprekken over vriendschap. Hier gebruiken we de map: 
Sociale Talenten bij. De gedichten en verhalen vormen goede gespreksonderwerpen over 
vriendschap ( wanneer is iemand een vriend; een BFF; wat houdt vriendschap in; kunnen 
vriendschappen veranderen; wat betekent dat e.d) Voor veel kinderen geeft dit een verhelderend 
beeld. Op 26 maart is er voor de groep een voorlichting over Veilig online. 
 
Woensdag gaan we in groep 6 feestvieren.  
Fruit en drinken hoeft niet mee genomen te worden; verkleed komen mag! 
 
Memo: 

- Graag het rapport inleveren. Alvast bedankt. 

- Donderdag 14 maart komt er in het kader van scoor een boek een old star voorlezen in de 

groep 

- Vrijdag 22 maart toets topo Flevoland 

 
                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 
 

 
 
 
 
 


