
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 1 april 
 
Algemeen 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 12 april is het weer zover: de Koningsspelen.  
De groepen 1 tot 4 vieren de Koningsspelen op school en groep 5 tot 8 op het sportveld van Erica.  
We starten deze dag met elkaar op het lage plein met het lied; Kinderen voor Kinderen – Pasapas. 
Daarna staat er voor de groepen 5-8 een Koningsontbijt klaar. Groep 1-4 heeft een Koningslunch 
deze dag. Dit betekent dat de groepen 1-4 thuis wel moeten ontbijten.  
Wil iedereen voor volgende week vrijdag (12 april) een bord, bestek en beker meenemen voorzien 
van naam.  
Iedereen mag deze dag in het oranje verkleed op school komen.  
Deze dag is iedereen (groep 1 tot 8) om 13.30 uur vrij.  

 

 
Eerste Heilige communie 
Op zondag 19 mei zal weer de viering plaatsvinden van de Eerste Heilige Communie. U kunt uw 
zoon of dochter hiervoor opgeven middels email: rkkerk-erica@hetnet.nl of bellen: 0591-301444 
(dinsdag en donderdagochtend) 
 
Oproep brigadiersouders- schooljaar 2019-2020 
 
Voor volgend schooljaar zijn we dringend op zoek naar ouders die de brigadiers van groep 7-8 
kunnen/willen begeleiden bij het oversteken. Er zijn enkele ouders die te kennen hebben gegeven, 
dat ze m.i.v. volgend schooljaar gaan stoppen. De kinderen van groep 7-8 mogen echter niet 
zonder toezicht van volwassenen op de straat functioneren. 
We hopen dat we veel nieuwe ouders kunnen verwelkomen. 
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. (Graag naam-adres en dagen waarop u 
beschikbaar bent even doorgeven.) 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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Groep 1/2 : 
Veel kinderen kwamen vanochtend naar school met een zonnebril op vanwege de nieuwe lampen 
in onze beamers, fijn. Maar dit was natuurlijk een 1 april grap! 
Deze week gaan we verder met het thema lente. Vorige week hebben we het veel gehad over 
groeien en bloeien. We hebben in ons eigen mini tuintje zaadjes gezaaid. Deze zaadjes/ plantjes 
verzorgen we goed door ze regelmatig water te geven en op een zonnig plekje te zetten. Deze 
week hebben we het ook veel over jonge dieren. We bieden de letter j aan en leren een liedje over 
een koetje en een kalfje. Als taak moeten de kinderen deze week een potje verven door stipjes te 
zetten met een wattenstaafje. Verder doen we veel auditieve oefeningen waarbij de kinderen 
kritisch moeten luisteren.  
Woensdag is het speelgoed dag, de kinderen mogen dan speelgoed van huis meenemen. Let 
erop dat dit niet te klein of kostbaar is.  
Vrijdagmiddag gaan de kinderen naar het Schienvat om de voorstelling van groep 3 te bekijken. 
De kinderen eindigen de dag gewoon op school. 
      
Groep 3: 
Vanochtend zaten we allemaal met onze zonnebril op in de klas, vanwege de nieuwe lampen in 
onze beamers. Dit was natuurlijk een 1 april grap. De kinderen hadden niet alleen een zonnebril 
op maar ook strandlakens, zonnebrandcreme en strandballen waren meegenomen. Met onze 
zonnebril op hebben we vandaag weer goed gewerkt. 
Met rekenen hebben wij de kwartieren met klokkijken geoefend en met lezen zijn we gestart in 
kern 9. Vandaag hebben we afscheid genomen van Septem en starten we met rekenen in blok 6. 
We leren in blok 6 rekenen met een kralenketting tot 100, groepjes maken en rekenen met geld.  
 
Groep 4: 
Vandaag was het een echte 1 APRILDAG. De zonnebrillen werden gelukkig echt gebruikt 

vandaag, want de zon scheen wel, maar het bord niet echt. Het experiment met de luizenscanner 

en de Cito-gym waren dan ook geslaagde 1 aprilgrappen.                                                                                              

De buurtsportcoaches van de Gemeente Emmen hebben de Motorische Remedial Teaching test 

vandaag afgenomen tijdens de gymles.  

Morgen is de Nationale buitenlesdag en proberen we veel lessen buiten te geven. De kinderen 

werken verder aan de doelen van rekenen en dinsdag kunnen zij dit nog bewegend oefenen, 

voordat ze de toets gaan maken van blok 5. We oefenen de woorden van spelling met een 

Running-dictee. De kinderen werken samen tijdens dit dictee met een runner en een writer. De 

runner blijft heen en weer lopen tot het volledige dictee correct genoteerd is.  

Groep 5: 
Vanochtend zijn we begonnen met de eerste grap! De lampen van de beamers waren toch niet zo 
fel als we hadden gedacht  Om vervolgens alle kinderen digitaal hun hoofden te laten scannen 
op luizen met het digibord, was ook erg lachen! Na de pauze terugkomend in de klas en ineens 
waren alle kinderen weg. Verstopt! 1 april!!!  
Deze week gaan we met rekenen de doelen herhalen en aan het einde van de week staat de toets 
van blok 4 gepland. 
In de lessen van spelling herhalen we de regels die we de afgelopen weken gehad hebben van 
blok 5. 
Ook met taal zijn we bijna door het hoofdstuk heen en gaan we de laatst geleerde dingen ook 
herhalen. 
Morgen is het de nationale buitenlesdag. We gaan lekker naar buiten om daar sommige lessen te 
doen, o.a. de gymles. Dus morgen hoeven ze geen gymkleding mee. 
 
Groep 6: 
Vandaag hebben we elkaar op vele verschillende manieren gefopt; leuk! 
Deze week maken we bij het rekenen de eindtoets van blok 4 en de voor toets van blok 5. 
We hopen dat de vaardigheid bij de lastige sommen is toe genomen. Aan de hand van de voor 
toets van blok 5 gaan we de rekendoelen voor de komende tijd bepalen. 



Tijdens de spellinglessen oefenen we woorden met –teit. Als geheugensteun kunnen ze de 
volgende regel bij de categorie gebruiken: deze type woorden hebben niets met tijd te maken. 
Daarom schrijf je –teit. 
Het hoofdstuk bij taal gaat over relaties. Het gaat hierbij over: familierelaties-persoonlijke relaties 
en overige relaties. We behandelen de woordenschat en leren uitdrukkingen met vrienden erin. Bij 
de taalbeschouwing maken we zin en onzinwoorden. 
Ook deze week werken we omtrent de Vikingen. Volgende week hebben de kinderen een toets 
over Vikingen. Deze toets kan op school geleerd worden. 
 In het kader van de buiten les dag wordt de natuurkunde les dinsdag op het schoolplein 
gedaan.(doe activiteiten) 
Op 8 april hebben we ’s morgens in Het Schienvat de bekendmaking van de winnaar van het 
Leesvirus. Dit betekent dat deze ochtend de gymles zal komen te vervallen. 
 A.s. donderdag is er voor groep 6 een tennis gastles. 
 
Groep 7: 
Komende donderdag is het theoretisch verkeersexamen. Het is belangrijk dat de kinderen ook 
thuis goed oefenen. Dit kan op examen.vvn.nl Ook krijgen de kinderen vandaag hun werkboek 
verkeer mee naar huis. 
Komende donderdag heeft groep 7 tijdens de gymles een tennisclinic.  
Vanmorgen zijn we na het kringgesprek begonnen met de tussen cito’s. Die worden voor de 
meivakantie gehouden om te kijken of je klaar bent voor de eind cito’s…….Heel serieus gingen de 
leerlingen uit groep 7 aan de slag! Toch is het verstandig dat ze in het vervolg de vragen goed 
lezen en doen wat er staat….Bij vraag 1 stond namelijk; lees eerst alle vragen… Drie kinderen 
hebben dit wel gedaan en die hebben geen vragen gemaakt, de rest wel! Totdat ze er bij de 
laatste vraag achter kwamen dat het een 1 april grap was! Vooral leuk om te zien was dat ze 
gingen schrijven met hun niet-schrijfhand en gingen staan en weer zitten…hihihi. 
 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


