Weekbericht van 20 mei
Algemeen:
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………………
Zwembad Erica

Schoolfotograaf
Op dinsdag 28 mei en woensdag 29 mei worden de schoolfoto’s gemaakt. Op dinsdag 28 mei
gaan alle kinderen die een broertje en/of zusje op school hebben op de foto. Zowel gezamenlijk
als individueel. Tevens worden deze dag ook de klassenfoto’s gemaakt van de groepen 1/2A en
1/2B.
We werken deze dag vanuit groep 8, naar groep 7 en zo naar beneden, zodat de oudste kinderen
hun jongere broertjes en/of zusjes uit de klas kunnen halen.
Op dinsdag 28 mei ’s ochtends kunt u zich inschrijven voor een foto met broertjes en/of zusjes die
niet op school zitten. Vanaf 14.30 uur worden deze foto’s gemaakt. De opgavelijst hiervoor hangt
bij het gymlokaal van de kleuters.
Op woensdag 29 mei gaan alle kinderen op de foto die GEEN broertjes en/of zusjes op school
hebben. De overige klassenfoto’s worden ook deze dag gemaakt.
Ter informatie, dit jaar gebruiken we geen aanvullende materialen bij het fotograferen. De
achtergrond voor de foto’s is zachtgroen.
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
Bibliobus
Woensdag staat de bibliobus weer op het plein, denkt iedereen aan de biebboeken.

Groep 1/2 :
Deze week herhalen we veel taal- en rekenoefeningen. Verder mogen de kinderen lekker vrij
kiezen in de hoeken. Woensdag komt iemand ons vertellen over het schaapscheerdersfeest bij de
Noaberhoeve. Groep 1/2a gaat woensdag ook naar de bibliobus, ze kiezen één boek uit en laten
deze op school.
Volgende week woensdag (29 mei) is het juffendag! Juf Lyanne en juf Siska starten deze dag in
groep 1/2a, juf Anneke en juf Karlijn starten in groep 1/b. De rest van de ochtend spelen we lekker
samen. Omdat volgende week dinsdag en woensdag de schoolfotograaf langs komt, kunnen ze dit
jaar niet verkleed tijdens juffendag, daarom mogen ze de laatste schooldag (12 juli) verkleed naar
school.
Groep 3:
We werken deze week alweer aan de laatste doelen van kern 10. We oefenen het lezen van
woorden met een open-lettergreep (veren-boten). Met rekenen werken wij ook aan de laatste
doelen van blok 6, we maken volgende week de eindtoets van blok 6. Woensdag komt de
bibliobus op school, denkt iedereen aan de biebboeken.

Groep 4:
Wij feliciteren onze communicantjes met de Eerste Heilige Communie. Pien, Rami, Emma, Marijn,
Basten, Julia, Maya en Ruben wij hopen dat jullie een fijne dag hebben gehad. Wij werken met
rekenen deze week aan de klokdoelen en met het geld rekenen en inwisselen. Met taal maken de
kinderen kennis met de W’s; wie, wat en waarom en schrijven een tekst voor een bepaalde lezer.
Morgen hebben we een gezellige middag met juf Karen.

Groep 5:
Deze week gaan we met rekenen bezig met de doelen “Ik kan de juiste maat kiezen bij een
voorwerp (mm, cm, m en km)” en “Ik kan een afbeelding in spiegelbeeld tekenen”.
Met taal hebben we het over: “Ik weet dat je taal op een andere manier gebruikt als je iets vraagt
dan wanneer je bijvoorbeeld iets uitlegt, overlegt of excuses aanbiedt”. Je praat tegen een ouder
iemand of iemand die je niet kent anders dan tegen een bekende.
Ook leren we vragen stellen en antwoorden in telegramstijl te noteren.
Tijdens de lessen van spelling herhalen we de regels van het afgelopen blok.
Donderdag 6 juni wordt juf Suzanne geopereerd. De herstelperiode is 6 weken. Dat betekent dat
ze t/m de zomervakantie afwezig is. Ze probeert in de laatste week voor de zomervakantie nog wel
langs te komen om afscheid te nemen van de groep. Juf Karen gaat juf Suzanne vervangen in
deze periode.

Groep 6:
Deze week hebben we te maken met de boekbespreking van iedere leerling. De kinderen hebben
enige tijd geleden hiervoor de informatie meegekregen. Doel van de boekbespreking is om kennis
te maken met allerlei boeken en schrijvers.
De opgave voor verkeersbrigadier kan t/m a.s. vrijdag. Op maandag 27 mei komt ’s morgens Dhr.
Lautenbach om de theoretische en praktische opleiding te verzorgen. Als uw kind hieraan nog wil
deelnemen dan graag het aanmeldformulier deze week inleveren.
Tijdens de rekenles werken we aan de rekendoelen die nog extra ondersteuning nodig hebben.
Ook zijn we veelvuldig met het cijferend rekenen bezig. Zo langzamerhand gaan we naar de korte
manier van het cijferen waarbij we met lenen te maken krijgen. Dit lukt al steeds beter. Daarnaast
komen de grote keer en deelsommen met en zonder rest aan bod en gaan we ons bezig houden
met de breuken (1/3 x 120=) en de omtrek-oppervlakte en inhoud) Ter voorbereiding op de Cito is
een onderdeel om redactiesommen te gaan oefenen. Ook thuis kan dit online geoefend worden.
De kinderen weten hoe dit werkt.
Bij Taal starten we met een nieuw hoofdstuk genaamd: vervoer. De begrippen openbaar en
particulier vervoer komen aan de orde. We maken samenstellingen met station en maken woorden
met -heid en -loos (.Ook leren we gegeven woorden onder te brengen bij de juiste taalregels.
Bij het 3e verslag wordt er deze week bekeken, hoever de vorderingen zijn. Binnenkort ontvangen
de kinderen een schema voor de afronding en presentatie van het 3 e verslag. Het is mooi om te
zien dat de kinderen enthousiast met hun eigen onderwerp bezig zijn!
Memo
- boekbespreking 20 t/m 25 mei
- topo Zeeland wordt meegegeven; toets op woensdag 5 juni
- opgave brigadiers t/m a.s. vrijdag
Groep 8:
Vrijdag is het de laatste dag van juf Karlijn in groep 8, juf Letty staat vanaf dan weer volledig voor
de groep. Om de tijd met juf Karlijn af te sluiten, houden we een bioscoopmiddag. De kinderen
mogen een kussentje meenemen om op te zitten.

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

