Weekbericht van 6 mei
Algemeen
Sponsorloop
Op donderdag 18 april hebben we met elkaar genoten van de Paasmarkt, het mooie weer én….de
Sponsorloop. Met elkaar hebben we de schouders eronder gezet om een mooi bedrag bij elkaar te
krijgen voor de Naoberhoeve. En dat is zeker gelukt! Door de geweldige inzet van de kinderen, het
team, de begeleiders van de Naoberhoeve, de hulpvaders/moeders en natuurlijk van u,
ouders/verzorgers hebben we maar liefst € 3000,00 ingezameld. Fantastisch!
Een deel van het geld wordt ingezet voor lesactiviteiten van onze kinderen op de Naoberhoeve
zodat we de samenwerking Naoberhoeve / de Brummelbos kunnen continueren en uitbreiden. Het
overgebleven deel wordt aan de Kinderboerderij geschonken als gift. Wij zijn supertrots op dit
resultaat, iedereen heel hartelijk bedankt, ook namens de Naoberhoeve.
Even schrikken
In de vakantie kregen we melding dat er kortsluiting was geweest in de school. Oorzaak was een
doorgebrande lamp. Gelukkig heeft het alarmsysteem goed gewerkt en is de schade beperkt
gebleven tot roetschade en stankoverlast. In de vakantie is een en ander hersteld en
schoongemaakt zodat we vandaag (maandag) gelukkig weer zonder problemen konden starten.
Wandelvierdaagse, al opgegeven?
Het is weer bijna zover! De 6e editie van Wandelen op Erica, dé Avond4daagse op Erica, zal
plaatsvinden van 14 tot en met 17 mei. Heb je je al opgegeven?
Binnen 4 dagen leer je heel Erica kennen en kom je langs diverse monumentale panden.
De Avond4daagse op Erica heeft echt voor iedereen een geschikte route: 2,5 - (alleen op vrijdag)
5 - en 10 kilometer. Iedere dag hebben we dezelfde start- & finishlocatie (sportpark Erica) waar
voldoende parkeergelegenheid is voor zowel fietsen als auto’s. En wat dacht je van een geweldige
finish op dag 4, wat één groot feest zal zijn onder begeleiding van een leuke band.
Wandel je liever 1 of 2 dagen? Ook dat is mogelijk!
Enthousiast geworden? Geef je op via www.wandelenoperica.nl
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 13 mei.
Schoonmaakmiddag donderdag 6 mei
Donderdagmiddag 6 mei van 15.00-16.30 uur staat er een schoonmaakmiddag gepland. Wij
hopen dat er weer veel poetsmoeders/vaders komen helpen, zodat we alle lokalen weer schoon
en fris hebben. Je kunt je aanmelden bij de groepsleerkracht.
Bibliobus
Woensdag staat de bibliobus weer op school, denkt iedereen aan de biebboeken!

Groep 1/2 :
De vakantie is weer voorbij, we hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad! Deze week
werken we aan het thema familie, gezin en natuurlijk moederdag. Voor Moederdag maken we
deze week iets leuks, maar dit is natuurlijk nog een geheimpje. Ook leren we nog een versje.
Woensdag komt Truus in groep 1/2a langs, samen met de kinderen gaat ze aan de slag met
klankgebaren, dit helpt bij het aanleren van de letters.
Woensdag is het speelgoeddag. De kinderen mogen dan speelgoed meenemen van huis. Let
erop dat dit niet te kostbaar is.
Donderdag komt juf Manon langs met baby Mats, we maken in de klas iets leuks voor haar!
Donderdagmiddag (15:00 tot 16:30 uur) is het schoonmaakmiddag, kunt u ons komen
helpen? Opgeven mag bij de leerkracht, alvast bedankt!
Dilano van groep 1/2b is in de meivakantie weer grote broer geworden, gefeliciteerd met broertje
Mike!

Groep 3:
De vakantie is weer voorbij, we hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad!
Deze week sluiten wij met elkaar kern 9 af. Vanmiddag hebben we verschillende proefjes
uitgevoerd. Het was een gezellige en onderzoekende middag. Met rekenen hebben we vandaag
het rekenen met een kralenketting herhaald en oefenen wij deze week waar een getal uit bestaat
(54 = 5 tienen + 4 enen).
Woensdag komt de bibliobus weer op het plein en donderdag gaan we met elkaar naar gym.
Donderdagmiddag is er van 15.00-16.30 uur weer een schoonmaakmiddag, wij hopen dat er
weer een paar poetsmoeders/vaders komen helpen.

Groep 4:
We zijn weer lekker uitgerust na de vakantie. We gaan werken aan onze doelen van blok 6 en
blijven de tafels goed oefenen voor ons dictee op dinsdag. Met taal gaan we herhalen en beginnen
een nieuw thema. Kinderen ervaren dat intonatie een ander betekenis aan woorden kan geven en
maken kennis met zinnen in de gebiedende wijs. Met spelling werken we aan woorden met een
stomme u achteraan, maar je schrijft een e. Natuurlijk gaan we ook nog iets moois maken voor de
moeders, maar dat blijft een verrassing.
Groep 5:
Na een heerlijke zonnig meivakantie gaan we vandaag weer flink aan de slag met alle vakken.
Vandaag hebben de kinderen nieuwe tafelgroepjes gekregen en hebben we ook een nieuwe gym
rij gemaakt.
Morgen staat er een bijzondere les voor natuur gepland, namelijk een poetsles genaamd “Hou je
mond gezond”.
Met rekenen gaan we verder met de doelen en deze week staan de doelen “Ik kan sommen onder
elkaar uitrekenen” en “Ik kan gewichten handig schatten en afronden op een rond getal”.
Tijdens spelling herhalen we wat de stam is en we leren woorden schrijven met –ig op het einde.
Je schrijft –ig, maar je zegt –ug.
Woensdag viert juf Janine haar verjaardag. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken
mee te nemen. Ze mogen ook verkleed op school komen.
Donderdagmiddag staat er weer een schoonmaakmiddag gepland. Deze is van 15.00 uur tot
16.30 uur. Kunnen we weer rekenen op uw hulp? Vele handen maken licht werk.

Groep 6:
Na 2 heerlijke vakantie weken zijn we vandaag weer in de groep gestart met allerlei vakken. Voor
de vakantie hebben de kinderen een nieuwe tafelgroep gekregen. Ook is er een nieuwe gym rij
gemaakt. Deze wisselingen vormen een bijdrage aan de groepsvorming.
Tijdens de rekenlessen starten we met de doelen van blok 5. Deze week staan vooral de breuken
en de oppervlakte centraal. We gaan doe activiteiten doen zodat de begrippen van de breuken en
de oppervlakte meer inzicht geven en het toepassen gemakkelijker zal gaan worden.
Bij de spellinglessen gaan we werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd zetten. Door hier
veelvuldig mee te oefenen, zal de vaardigheid toenemen. Ook wordt er online geoefend met Junior
Einstein.
Het thema bij Taal is: vers van de pers. Woordenschat begrippen die aan de orde komen zijn: de
voorpagina-het artikel-het interview- de strip-de recensie-het bijschrift-de correspondent en het
redactie overleg. We gaan samenstellingen maken van twee naamwoorden en geven een
omschrijving van de betekenis. Ook maken we bijschriften bij foto’s.
Donderdag starten we met een superleuk geschiedenis thema: Ridders en kastelen. Aan de hand
van filmpjes, opdrachtkaarten en vragen hopen we veel informatie omtrent dit thema te
verzamelen. Aan dit thema wordt meerdere weken gewerkt.
Ook gaan we deze week een cadeautje voor een speciaal iemand maken. Wat dit is, houden we
natuurlijk geheim……………(Graag donderdag een plastic tas mee naar school)
Memo:
20 t/m 24 mei: 2e boekbespreking. Formulieren reeds meegegeven.
Gevraagd: plastic tassen en tijdschriften

Groep 7:
Twee heerlijke weken vakantie zijn al weer voorbij! Wat gaat de tijd snel. Nog even en het is al
weer zomervakantie!
Deze week beginnen we voor bijna alle vakken in een nieuw blok. Met taal gaat het over “Beter
voorkomen dan genezen”, denk dan aan arts/ziekenhuis bezoek, inenten, voorlichting enz. Ook
gaan we extra aandacht besteden aan de leestekens. Wanneer gebruik je de hoofdletters, punten,
komma’s enz.

Net voor de vakantie (op Goede Vrijdag) hebben een aantal kinderen van groep 7-8 meegedaan
aan het schoolvoetbaltoernooi. Ze hebben daar drie goede wedstrijden gespeeld. Helaas verloren
ze er een, en gingen ze net niet door naar de halve finales. Jongens en meisjes van groep 7 en 8,
bedankt voor jullie sportieve inzet! Ook alle meegereisde supporters bedankt voor het
aanmoedigen en de gezelligheid!
Groep 8:
De vakantie is weer voorbij, we hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad!
De afgelopen periode heeft de groep tijdens aardrijkskunde gewerkt aan het maken van een
‘’vakantiekraam’’. Aanstaande vrijdag mogen de kinderen hun kraam neerzetten en laten zien wat
ze hebben geleerd over hun land. Ouders die willen, kunnen om 13:30 uur langskomen op onze
vakantiebeurs om te bekijken wat er allemaal is gemaakt!
De cito’s zijn geweest en nu kunnen we ons tevens gaan richten op de andere dingen. Voor de
vakantie hebben we het project over de industriële revolutie afgerond. Volgende week zullen we
de spullen klaarzetten zodat u het eventueel kunt bekijken. U hoort dit nog. Deze week
presenteren de kinderen aan elkaar wat ze gedaan hebben.
Met rekenen hebben we deze week de bloktoets (4) . De taaltoets over 9/10 staat ook op het
programma.

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

