Weekbericht van 13 mei
Algemeen:
Brigadier ouders:
Herhaalde 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.
Tot op heden zijn er helaas nog geen nieuwe aanmeldingen
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. (Graag naam-adres en dagen waarop u
beschikbaar bent even doorgeven.) We hopen dat we veel nieuwe ouders kunnen verwelkomen
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Schoolreis info:
Het duurt natuurlijk nog wel even, maar de datum dat de groepen 1 t/m 7 op schoolreis gaan is op:
Vrijdag 14 juni.
Nadere info volgt binnenkort………………
Groep 1/2 :
Deze week gaan we verder met het thema mijn lichaam. We hebben vorige week een kind
omgetrokken en de lichaamsdelen erbij gezet. Hier gaan we deze week mee verder.
Vandaag hebben we dansles gehad over (fantasie)dieren. Hoe beweegt een olifant, een aap of
een vlinder? Kan een kikker met een olifantenkop wel springen of is het dan te zwaar? Samen
hebben we als dieren bewogen. Dinsdag hebben een gastles ‘’beeld bijstellen’’, we gaan o.a.
kijken naar de wat de beste houding is. Woensdag hebben we een gastles van Technotrend:
‘’Snoep troepers en rommel ruimers’’. Denkt u aan de 3 lege verpakkingen die ze hiervoor mee
moeten nemen?

Groep 3:
Afgelopen vrijdag hebben wij ons diploma van kern 9 mee naar huis gekregen. Vandaag zijn wij
met elkaar gestart in kern 10. Met rekenen hebben wij geoefend waar een getal uit bestaat
(32=3 groepjes van 10 en 2 losse enen). Deze week leren wij ook meer over zwerfafval.
Woensdag komt er iemand bij ons in de klas hierover vertellen en vrijdag gaan wij met elkaar op
pad. Wil iedereen morgen of uiterlijk woensdag 3 stuks lege verpakkingen meenemen (denk aan;
schone en droge pakken van sap, lege doosjes).

Groep 4:
Deze week heeft groep 4 een educatieve en creatieve workshop uit het lesprogramma ‘Troep
onder de loep’, waarin de kinderen worden uitgedaagd om op een andere (meer verantwoordelijke
manier te leren denken over en kijken naar het groeiende afvalprobleem. De kinderen mogen
minimaal één tas of kartonnen doos met schoon afval meenemen. Denk daarbij aan lege
kartonnen of plastic verpakkingen, schone/ droge petflessen, oud papier, kurken, eierdozen, lege
wc rollen en versleten lapjes. Met taal leren we doe- en naamwoorden m.b.t. lichaamstaal. Het
rekendoel van deze week is eerlijk verdelen. Met spelling oefenen we met de stomme e. Vandaag
hebben we een dansles gehad.
Groep 5:
Aankomende donderdag 16 mei krijgt groep 5 een workshop “De slimme Plastic Soep Sloep. Dit is
een educatieve en creatieve workshop, waarin de kinderen worden uitgedaagd om op een andere
(meer verantwoordelijke) manier te leren denken over en kijken naar het groeiende afvalprobleem.
Uiterlijk woensdag 15 mei moeten de kinderen minimaal 1 tas met schoon afval meenemen.
Deze week starten we met taal in een nieuw hoofdstuk “Allemaal taal”. Tijdens de lessen van
rekenen staan de doelen “Ik kan schatten en afronden op een rond getal (geld)” en “Ik kan
keersommen maken met de 10-regel”.
Met spelling herhalen we de regels “dertig” (je hoort –ug, maar schrijft –ig), “heerlijk”(je hoort –luk,
maar schrijft –lijk).
Afgelopen woensdag hebben we een heel gezellig verjaardagsfeestje gevierd in de groep. Juf
Janine heeft genoten. Bedankt allemaal voor de gezelligheid en verwennerij.
Groep 6:
We hopen dat iedereen genoten heeft van een gezellige moederdag met veel verwennerij. Er is
vast al veel gebruik gemaakt van het zelfgemaakte cadeautje.
Deze week gaan we bij het rekenen de redactiesommen en de breuken oefenen. Bij een
reactiesom weten we dat er altijd een keer, deel, erbij of eraf som inzit. Door veelvuldig te oefenen
leren we de juiste som op te zoeken.
Bij Taal gaan we verder met het hoofdstuk: vers van de pers. Het lukt steeds beter om de termen:
overtuigen- vermaken en informeren toe te passen. We gaan bijschriften bij foto’s schrijven,
herhalen de woordenschat en houden ons bezig met de herhalingslessen van dit hoofdstuk.
Inmiddels wordt er hard gewerkt aan de lessen van 4 x wijzer: ridders en kastelen. Ook kan er
door de kinderen steeds meer informatie gegeven worden. Handig hulpmiddel is hierbij natuurlijk
de I-pad.
We hebben deze dagen te maken met extra activiteiten:
Dinsdagmorgen wordt er een gastles dans aan groep 6 gegeven.
Donderdagmorgen gaan we in groepjes naar de Naoberhoeve met als thema: voortplanting. We
nemen I-pads mee want we gaan een Kahoot quiz doen. Op de momenten dat een deel van de
groep weg is, wordt er extra aandacht aan het zelfstandig leren besteed. De kinderen gaan er
afwisselend onder begeleiding van Irene en mij naar toe.
Donderdagmiddag is er voor de groep een workshop over afval. Hier heeft u inmiddels via social
scools informatie over gekregen. Graag de afvalproducten op 15 mei meegeven. Vanwege het
bezoek aan de Noaberhoeve en de gastles over afval gaat de gymnastiek op donderdag niet door.
Al met al leuke extra activiteiten…………………..
De kinderen die meedoen aan de wandelvierdaagse wensen we alvast:
veel succes en plezier!

Memo:
17 mei: topo toets Zuid Holland
20 t/m 24 mei: boekbespreking
Groep 7:
Komende vrijdag krijgt groep 7 een gastles over het recyclen van materialen. Deze middag gaan
ze het dorp in om mee te werken aan een opruimactie. Op deze manier willen we de kinderen
bewust laten worden om zorg te dragen voor het milieu.
Volgende week dinsdag (21 mei) is de eerste survival zwemles in het Geert Vos Bad. Neem je
zwemkleding mee, handdoek, lange broek, shirt met lange mouw en schoenen.
Groep 8:
Komende vrijdag krijgt groep 8 een gastles over het recyclen van materialen. Deze middag gaan
ze het dorp in om mee te werken aan een opruimactie. Op deze manier willen we de kinderen
bewust laten worden om zorg te dragen voor het milieu.
Inmiddels zijn we begonnen met het oefenen voor de musical. We hopen volgende week bezig te
kunnen met de verdeling van de rollen.

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

