
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 15 april: 
 
Algemeen: 
 
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. 
 
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. 
 
Bag2school 
Deze week krijgen de kinderen weer een lege zak van bag2school mee. Wij zouden het erg op 
prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor de actie door de Bag2School zak te vullen met de 
oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, 
broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een 
volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast 
vindt u hier nog meer informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen 
gaat.  
Heeft u meer kleding dan in de speciale Bag2School zak past? Geen zorgen, u 
mag ook gebruik maken van andere zakken om uw kleding in te stoppen.  
Bag2School zal de kleding inzamelen op dinsdag 28 mei. Breng uw zakken 
alstublieft naar school, voor 28 mei, en help ons om samen een fantastische 
inzameling neer te zetten!  



 
Schoolvoetbaltoernooi groep 7-8 
Komende vrijdag (Goede Vrijdag) 19 april, is weer het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi op de velden 
van SC Angelslo (Meerdijk). Onze school doet dit jaar met 1 gemengd team mee. Wilt u ons 
komen aanmoedigen, dan bent u van harte welkom! De speeltijden zijn: 9.25-9.45 op veld 1b 
tegen de Dordtse til, 10.15-10.35 op veld 1b tegen de Kubus en om 11.05-11.25 op veld 1a tegen 
de Gerardus school. Als we de wedstrijden weten te winnen moeten we daarna nog halve en 
eventuele hele finales spelen. (tot uiterlijk 14.00) 
 
Paasfeest op Erica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koningsspelen Dapper 
Het was een gezellig en leuk feest met elkaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 1/2 :  
Afgelopen vrijdag waren de koningsspelen, we hebben een leuke dag gehad. Ouders bedankt 
voor jullie hulp!  
Deze week schenken we in de groepen aandacht aan Pasen. Vorige week hebben we een 
paasbakje gemaakt. Deze week gaan we o.a. het paasverhaal lezen en rekenen met eieren. 
Donderdagochtend gaan we paaseieren zoeken, ’s middags staan de paasmarkt en de 
sponsorloop op het programma. De kinderen hebben allemaal iets moois gemaakt om op de 
paasmarkt te verkopen. We hebben van veel kinderen het formulier van de sponsorloop en het 
geld al ontvangen, super! Denkt u eraan dat deze formulieren en het geld uiterlijk woensdag 17 
april worden ingeleverd? 
Donderdagmiddag begint de meivakantie, de kinderen zijn dan gewoon om 14:15 uur vrij. 
We wensen iedereen vast een hele fijne vakantie! 
      
Groep 3: 
Deze week zijn er verschillende activiteiten rondom Pasen. We maken onze knutsels af en 
praten/luisteren over de verhalen van Pasen. Met lezen werken wij verder in kern 9 en met 
rekenen hebben we vandaag geoefend om groepjes te maken van aantallen. 
Donderdag gaat de gymles niet door ivm Paasactiviteiten.  
 
Groep 4: 
Morgen gaan we weer naar de Noaberhoeve in groepjes en bekijken de jonge dieren. In deze 

korte week gaan we veel herhalen. Met rekenen blijven we sommen oefenen tot 100 en de klok en 

natuurlijk de tafels.Tijdens de taalles schrijven we een verhaaltje en tijdens de schrijfles een versje 

over Pasen. Donderdag hebben wij onze paasactiviteiten.  

 
Groep 5: 
Woensdag a.s. gaan de kinderen van groep 5 samen met groep 6 naar het stadion van FC 
Emmen. Daar worden sport en spel activiteiten aangeboden ter afsluiting van Scoor een boek. 
Wat hebben de kinderen ontzettend veel boeken gelezen! Knap gedaan hoor groep 5. 
Op woensdag 8 mei viert juf Janine haar verjaardag in de groep. De kinderen hoeven deze 
ochtend geen fruit en drinken mee te nemen. Ze mogen deze ochtend verkleed op school komen. 
We maken er natuurlijk een leuk feest van! 
 
We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie. 
 
Groep 6: 
Deze week zijn er verschillende activiteiten rondom Pasen. Zo hadden we vandaag te maken met 
de speurtocht en hebben donderdag a.s. de Paasmarkt en de sponsorloop.  
Woensdag vindt de afsluiting van Scoor een boek plaats. We zijn bijna de gehele ochtend in het 
stadion en doen daar spel en sport activiteiten. Tip voor de kinderen: graag gemakkelijke kleding 
aan! Tegen 12.30 uur zijn we terug op school. 
Bij de rekenlessen gaan we de komende dagen sommen van blok 4 herhalen. Dit zijn o.a. het 
cijferend rekenen op de abacus; breuken en grote keer en deelsommen. Na de meivakantie 
starten we met de sommen van het nieuwe blok. 
Bij de spellinglessen gaan we verder met het vervoegen van werkwoorden in de tegenwoordige en 
tijd en verleden tijd  en werken met woorden met -teit. 
Vanaf 20 mei staat er een boekbespreking voor groep 6 gepland. De kinderen krijgen de 
informatie hiervoor mee. Bij de topografie gaan we met Zuid Holland aan de slag. Het oefenpakket 
krijgen ze ook deze week mee. 
Na de meivakantie ontvangen de kinderen van groep 6 een formulier voor opgave voor de 
opleiding voor verkeersbrigadier. Nadere info volgt………. 
We wensen iedereen alvast hele fijne zonnige Paasdagen en een mooie meivakantie. 
 
 
 
 



Memo: 
- 17 april: sport en spel activiteiten bij het FC Emmen stadion; vervoer is geregeld 

- 18 april: Paasmarkt en sponsorloop 

-  Topo Zuid Holland en formulier voor de boekbespreking mee naar huis 

- Deze week worden er nieuwe tafelgroepen gevormd 

 
Groep 7: 
Vandaag hebben we in het zonnetje een paasspeurtocht door het dorp gelopen.  
Komende donderdag is de paasmarkt (12.00 uur) en de sponsorloop. De kinderen hebben 
prachtige knutsels gemaakt voor de verkoop. 
We zijn druk bezig met de rekentoets blok 4, ook maken we deze week de voortoets blok 5. 
Deze week maken we ook de begrijpend lezen toets en de taaltoets. Al met al een drukke, maar 
ook gezellige, week die we afsluiten met het voetbaltoernooi op Goede Vrijdag. Heel veel succes 
allemaal! 
Groep 8 wensen we veel succes met de eind Cito! 
 
Schoolvoetbaltoernooi groep 7-8 
Komende vrijdag (Goede Vrijdag) 19 april, is weer het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi op de velden 
van SC Angelslo (Meerdijk). Onze school doet dit jaar met 1 gemengd team mee. Wilt u ons 
komen aanmoedigen, dan bent u van harte welkom! De speeltijden zijn: 9.25-9.45 op veld 1b 
tegen de Dordtse til, 10.15-10.35 op veld 1b tegen de Kubus en om 11.05-11.25 op veld 1a tegen 
de Gerardus school. Als we de wedstrijden weten te winnen moeten we daarna nog halve en 
eventuele hele finales spelen. (tot uiterlijk 14.00) 
Succes jongens en meisjes! 
 
Groep 8: 
Het zal duidelijk zijn dat deze week in het teken staat van het CITO. Dinsdag en woensdag zijn de 
onderdelen taal, lezen en rekenen aan de beurt. Binnen de onderdelen taal zitten verschillende 
onderdelen zoals grammatica, spelling en interpunctie. Lezen bestaat uit de onderdelen begrijpend 
lezen, samenvatten en opzoeken. Donderdag staat in het teken van wereldoriëntatie. 
We wensen alle kinderen veel succes in deze dagen. Op 18 april is de Paasmarkt en sponsorloop. 
Dit alles is na de Cito onderdelen. We wensen de kinderen van 7 en 8 ook veel succes bij de 
voetbalwedstrijden op vrijdag. 
 
                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 
 

 
 


