
 

 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 8 april 
 
Algemeen 
 
Informatie MR 
Vanuit de MR kunnen we melden dat 2 leden van de oudergeleding Harry Schreur en Tino Hidding 
te kennen hebben gegeven m.i.v. het nieuwe schooljaar te zullen stoppen. Dit betekent dat we als 
MR op zoek zijn naar 2 nieuwe leden vanuit de oudergeleding.  
Mocht U belangstelling hebben, dan kunt u dit kenbaar maken via het mailadres onderaan het 
weekbericht. Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing uitgeschreven worden. Bij deze willen 
we alvast een dankwoord uitspreken richting de leden van de MR die zich hebben ingezet voor de 
school. Opgave hiervoor kan tot en met 6 mei. 
  
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 deze week 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.  
 
 
Pasen 
Op zondag 21 en maandag 22 april vieren we het feest van Pasen. In de komende weken zullen 
we hier op school uiteraard de nodige aandacht aan besteden. Samen met de Oudervereniging 
hebben we voor de kinderen een mooi Paasprogramma in elkaar gezet.  
Het Paasfeest staat dit jaar op de Brummelbos in het teken van een goede doelenactie voor de 
Naoberhoeve. Naast de gebruikelijke aandacht voor Pasen op school proberen we met extra 
activiteiten geld in te zamelen voor de kinderboerderij. 
Het programma voor Pasen is verdeeld over twee dagen i.v.m. de eindcito van groep 8. (16, 17 en 
18 april). Op maandag 15 april is er in het ochtendprogramma een speurtocht voor de groepen 5 
t/m 8. Op donderdag 18 april is er in het ochtendprogramma eieren zoeken voor de groepen          

1 t/m 4. De Paashaas zal de kinderen helpen zoeken 😉 
 
 
 
 



Donderdag om 12.00 uur staan een Paasmarkt en een sponsorloop op het programma. Tijdens de 
markt verkopen de kinderen hun eigengemaakte knutsels (de kinderen krijgen de mogelijkheid hun 
eigen werkjes te kopen, de laatste 15 minuten van de markt is “vrije verkoop”).  Door mee te lopen 
met de sponsorloop zamelen de kinderen geld in voor de Naoberhoeve. Ze krijgen hiervoor een 
sponsorlijst mee naar huis. De markt en sponsorloop duren van 12.00 – 14.00 uur. De kinderen 
zijn om 14.15 uur vrij en dan start de welverdiende meivakantie! 
Tijdens de markt worden broodjes knakworst, krentenbrood en koffie/thee/chocolademelk 
verkocht. Alle opbrengsten zijn uiteraard bestemd voor de Naoberhoeve. Voor de kinderen is er                  
een gratis broodje en ranja. 
Iedereen die tijd en zin heeft is van harte uitgenodigd voor de donderdagmiddag (18 april)! 
 
Studiemiddag 
Alle kinderen zijn donderdag om 12.30 uur vrij i.v.m. een studiemiddag. 
 
Bibliobus 
Woensdag staat de bibliobus weer op het schoolplein, neem ook je boeken van huis mee! 
 
 
 
 
 
 
Groep 1/2 : 
We hebben deze week een drukke week! Vandaag kregen de kinderen dansles over dieren in de 
speelzaal. We hebben bewogen zoals verschillende dieren dat ook doen. Deze week gaan we 
verder met het thema jonge dieren. Woensdag en donderdag gaan de groepen naar de 
Noaberhoeve, ook daar gaan ze het hebben over jonge dieren. Als taak moeten de kinderen een 
bakje van zestien vierkantje vouwen. Groep 1 doet dit met behulp van een vouwreeks, groep 2 
probeert het zelfstandig te maken. We maken hier een mooi paasbakje van!  
Woensdag gaat groep 1/2a weer naar de bibliobus, de kinderen mogen dan een boekje uitkiezen 
die ze in de klas kunnen lezen. We merken dat de kinderen dit erg leuk vinden.  
Donderdag zijn alle kinderen om 12:30 uur vrij, de leerkrachten hebben ’s middags studiedag. 
We eten dan dus geen broodje op school.  
Vrijdag is het tijd voor de koningsspelen! Deze week maken we een mooie kroon die we vrijdag 
opzetten, kinderen mogen natuurlijk ook mooie oranje kleding aan. De kinderen zijn vrijdag om 
13:30 uur vrij! 
      
Groep 3: 
Wat was het vrijdag gezellig en leuk! We hebben allemaal onze talenten kunnen laten zien op het 
podium in het Schienvat. Wij vonden het geweldig en een super leuke ervaring! Binnenkort gaan 
we met elkaar de opnames terug kijken.  
Deze week werken we met elkaar verder in kern 9 en staat er maandagmiddag 6 mei een 
proefjesmiddag op het programma. Met rekenen hebben wij vandaag kennis gemaakt met de 
kralenketting tot 100. Hier gaan we deze week meer over leren en mee werken. 
 
Groep 4: 
Vandaag hebben we een leuke dans workshop gehad met als thema vakantie.                           
Verder zijn we begonnen met blok 6 van rekenen. Hier in behandelen we getallen van 100 tot 200, 
kloktijden en nog veel meer.                                                                                                 
Vanmorgen hebben we ren je rot gedaan op het school plein. Dit was voor het oefenen voor 
spelling.                                                                                                                                 
Donderdag zijn alle kinderen om 12:30 uur vrij, de leerkrachten hebben ’s middags studiedag. 
We eten dan dus geen broodje op school.  
Vrijdag is het tijd voor koningsspelen, we gaan er dan een leuke dag van maken. De kinderen zijn 
vrijdag om 13:30 uur vrij! 
 
 



Groep 5: 
Vandaag hebben we de voortoets van rekenen en spelling gehad. Met rekenen zijn we nog niet 
helemaal klaar, dus gaan we daar morgen mee verder. 
Voor morgen staat er een dansles gepland. Het thema daarvan “Wat doe jij nou?”. Lianne Jacobs 
komt deze dansles verzorgen.  
Met taal zijn we begonnen met een nieuw hoofdstuk “Plaaggeesten en pestkoppen”. De kinderen 
leren het verschil van pesten en plagen, kunnen beoordelen of bepaalde activiteiten een vorm van 
kattenkwaad zijn of niet en leren verschillende betekenissen van het begrip plaag. 
Donderdag zijn de kinderen om 12.30 vrij ivm een studiedag van de leerkrachten. 
 
Groep 6:  
Vandaag hadden we de afsluiting van het Leesvirus in Het Schienvat. Na het ren je rot spel 
werden er spel en knutsel activiteiten gedaan. Daarna werd het natuurlijk heel spannend, want wie 
zou de winnaar zijn geworden van de leeswedstrijd? 
Met de groep zijn we 1e geworden. Een fantastisch resultaat. De kinderen mogen morgen heerlijk 
smullen van taart….. 
Vorige week hebben we de eindtoets van blok 4 en de voor toets van blok 5 van het rekenen 
gemaakt. Nog niet iedereen heeft dit af. Ook de komende dagen kan hieraan gewerkt worden. 
Daarnaast vinden de herhalingslessen van blok 4 plaats. 
Bij Taal ronden we het hoofdstad over relaties af. We maken nog stelopdrachten en werken met 
vriend en vijand woorden. De spellingslessen staan opnieuw in het teken van het vervoegen van 
werkwoorden in de t.t. en v.t. 
De knutselopdrachten voor de Paasmarkt zijn af. Er is enthousiast en hard aan gewerkt. We zijn 
ook best trots op het resultaat………… 
Tijdens het zelfstandig leren kan de topo toets van Noord Holland nog extra geoefend worden. 
Memo: 

- dinsdag 9 april: Toets Vikingen; is op school aan gewerkt. 

- woensdag 10 april: topo toets Noord Holland 

- woensdag bibliobus 

- donderdag gastles tennis: graag gemakkelijke kleding/schoenen aan! 

 
Groep 7: 
Afgelopen donderdag was het theoretisch verkeersexamen in groep 7. Alle kinderen in groep 7 zijn 
geslaagd!!!! Om dit te vieren hadden we vrijdag een welverdiend stukje taart voor de groep! 
Gefelicitaart allemaal! 
Morgen(dinsdag) hebben we om 10.30 uur een dansworkshop. Daarna komt Carina Vinke om met 
de groep te zingen en kunst op muziek te maken. De tekeningen die de kinderen maken worden 
tentoongesteld tijdens de concerten in de kerk op 13 en 14 april.  
Volgende week sluiten we blok 4 rekenen af met een toets. Dinsdag 9 april krijgen de kinderen de 
sponsorlijst mee naar huis.  
 
 
 
                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 
 

 
 


