
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 25 maart 
 
Algemeen 
 
Knutselen  
Voor het knutselen in groep 7 zijn we stofvulling (of watten) nodig. Heeft u nog iets liggen en 
gebruikt u dit niet meer, dan is dit van harte welkom! 
 
Voorlichting Veilig Online 
Morgen ( 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. 
 
Bibliobus  
Woensdag staat de bibliobus weer op het schoolplein, denkt iedereen aan de biebboeken.  
 
 
 
 
 
Groep 1/2 : 
We beginnen deze week met een nieuwe thema: lente. We leren de letter g van groeien, gras en 
groen. In de klas gaan we tellen met bloembollen. Ook gaan we bloemen, groente en kruiden 
proberen te laten groeien. We leren een versje en liedje over bollen. 
Het taakje van deze week is het maken van een mooie gekleurde tulp door papier te scheuren. Dit 
kan nog best lastig zijn, kinderen moeten hierbij goed hun duim en wijsvinger gebruiken. Groep 2 
heeft ook nog een paaswerkboekje met allerlei oefeningen erin.  
 
Woensdag gaat groep 1/2b weer naar de bibliobus, de kinderen mogen dan een boekje kiezen die 
ze in de klas kunnen lezen. De boekjes gaan niet mee naar huis.  
Vrijdagochtend hebben beide groepen een lentedansvoorstelling in de speelzaal.       

 

 

 

 

 

 

 



Groep 3: 
Vandaag hebben wij kennis gemaakt met meester Gijs. Meester Gijs loopt deze week met ons 
mee in de groep, hij loopt bij ons zijn snuffelstage.  
Deze week sluiten wij met lezen kern 8 met af en luisteren wij naar het verhaal van kern 9. Kern 9 
gaat over proefjes, vrijdag gaan we direct een proefje met elkaar proberen. Met rekenen oefenen 
wij de komende twee weken het klokkijken. Vandaag hebben wij kennis gemaakt met Septem en 
met elkaar gekeken hoe de klok er uitziet (analoog/digitaal). Dit gaan we met elkaar uitbreiden 
naar hele uren, halve uren en kwartieren.  
Woensdag staat de bibliobus weer op school, denkt iedereen aan de biebboeken.  
 
 
Groep 4: 
Met taal schrijven we o.a. verhaaltjes in de chronologische volgorde. Met rekenen kunnen de 
kinderen op dinsdag een tafeldiploma halen. Verder werken we deze week aan de doelen van blok 
5. In de lessen van spelling maken de kinderen woorden met –aai, -ooi, -oei. Dit zijn de vaste 
klankgroepen, je schrijft ze altijd zo. We gaan knutselen over het thema Lente. 
 
Groep 5: 
We beginnen deze week met taal aan een nieuw hoofdstuk: Talent. De kinderen leren de 
verschillende begrippen die te maken hebben met creatief talent en ze leren het verschil tussen 
standaardtaal en streektaal (dialect). 
Met rekenen staan de doelen “Ik kan de verschillende maten aanvullen tot 1 liter/1 kilo” en “Ik kan 
cm en dm meten met een liniaal”. Vrijdag staat de toets gepland van blok 4. 
In de lessen van spelling staat nog steeds de regel “Golf/Golven” centraal. We gaan oefenen met 
het correct schrijven van de vervoegingen van deze woorden. 
Afgelopen vrijdag was de afsluiting van de Heldenleesweek. We hebben die dag ook een echte 
imker in de klas gehad, de opa van Fem. Het was erg leuk, interessant en leerzaam!  
 
Groep 6:  
Deze week gaan we bij het rekenen werken over omtrek en oppervlakte. Vandaag hebben de 
kinderen in 2-tallen doe opdrachten gemaakt. Het gaat hierbij om het toepassen van de juiste 
formules van omtrek en oppervlakte. Vorige week zijn we met verschillende maateenheden bezig 
geweest. (van kilometer naar meter; van gram naar kilogram; van kilogram naar gram) Aan de 
hand van een stappenplan is het duidelijk geworden op welke momenten het 10x vergroot of 
verkleind moet worden. Ook gaan we werken met staafgrafieken, kassabonnen bij elkaar optellen. 
Daarnaast blijven we het cijferend rekenen met de abacus oefenen. 
Bij Taal werken we omtrent het hoofdstuk: de kost verdienen. We hebben het gehad over het 
verschil tussen betaald werk en vrijwilligerswerk en zoeken daar beroepen bij. We gaan 
informatieve bijschriften bij foto’s maken (=stelopdracht) Hierbij gaan we uit van de wie-wat-waar-
waarom-waarmee-wanneer vragen. Tijdens de herhalingsles gaan we een beroepenspin voor een 
kok en een journalist maken. Bij spelling blijven we de werkwoorden vervoegen in de t.t. en v.t. 
Ook oefenen we het zoeken naar de persoonsvorm (pv) en onderwerp (ondw.) in een zin. 
De natuurlessen staan in het teken van de lente. De bonen in de bakjes zijn inmiddels aan het 
ontkiemen. Dinsdagmiddag gaan we aan de hand van opdrachtbladen bollen pellen, snijden en 
bekijken. Een leerzaam geheel. 
Bijna alle verslagpresentaties over de provincie zijn geweest. Dat betekent dat we kunnen starten 
met het verslag over het eigen gekozen onderwerp. 
Memo: 

- dinsdag 26 maart: voorlichting in de groep: Veilig online 

- dinsdag topografie van Noord Holland wordt meegegeven ; toets op 10 april 

- woensdag bibliobus 

 
 
 
 
 



Groep 7: 
De kinderen van groep 7 gaan ook dit jaar weer deelnemen aan het survival zwemmen (Geert Vos 
Bad). De volgende data staan genoteerd: di 21-5, do 6-6 en di 27-6, steeds van 13.15-14.00. De 
kinderen zwemmen met kleding aan, wat je mee moet nemen staat in een volgend bericht. 
Donderdag 4 april is weer het jaarlijks theoretisch verkeersexamen. In de klas hebben we flink 
geoefend, thuis kan dit ook op examen.vvn.nl Succes met oefenen! 
 
 
Groep 8: 
Woensdag is er een “geldfeest” voor de leerlingen van groep 8 in het Fletcher hotel. Dit alles in het 
kader van “De week van het geld”  De inloop is vanaf half 9. We zullen dus vroeg vertrekken. De 
datum is woensdag 27 Maart. Jaap en Ria Middeljans fietsen dan mee. We vertrekken rond 8.00 
uur. Deze week gaan we ook oefenen met onderdelen die over een paar weken aan de orde 
komen binnen de eindcito. Op deze manier kunnen de kinderen er alvast vertrouwd mee raken. 
Vrijdag 29 maart hebben de kinderen een toets van topografie. Ze hebben hiervoor de spullen al 
mee. 
   
 
 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


