
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 27 mei 
 
Algemeen 
 
Bingo Zwembad Erica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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……………… 
 
 
 
 
 
 
 



Brigadiers opleiding; 
Vanmorgen hebben een aantal kinderen deelgenomen aan de opleiding voor brigadiers. Er is 
gestart met het theorie gedeelte. Vervolgens is er op straat geoefend om de praktijk te leren. Dit 
hebben de kinderen heel goed gedaan. 
Vanaf volgend schooljaar kunnen we 13 nieuwe brigadiers op de straat zien staan. 
Gefeliciteerd toppers! Fantastisch! 
 
OPROEP: 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we dringend op zoek naar minstens 5 nieuwe brigadier 
ouders. Wie helpt ons om het brigadiersteam te versterken????? 
Opgave kan bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt. 
 
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.  
 
Groep 1/2 : 
We hebben een korte week deze week. Donderdag en vrijdag zijn de kinderen vrij vanwege 
Hemelvaart.  
Woensdag is het juffendag, de juffen vieren dan hun verjaardag! De kinderen hoeven dan geen 
fruit en drinken mee te nemen. 
Dinsdag en woensdag is de schoolfotograaf op school. Dinsdag wordt onze groepsfoto gemaakt 
en alle kinderen met broertjes/zusjes op school gaan op de foto. Woensdag komen de kinderen 
die geen broertjes of zusjes hebben op de foto. 
We wensen iedereen alvast fijne vrije dagen! 
      
Groep 3: 
Deze week krijgen wij ons diploma van kern 10 mee en starten we met werken in kern 11. We 
hebben vandaag al geluisterd naar het verhaal. We blijven de woorden als; peren, veter, jager 
oefenen, deze woorden vinden wij nog best lastig. Het is ook goed om thuis te blijven oefenen met 
lezen, ‘leeskilometers’ maken! Deze week sluiten wij met rekenen blok 6 af, we oefenen deze 
week vooral nog het geldrekenenen en herhalen de doelen van blok 6. 
Morgenmiddag hebben wij met juf Nathalie een gezellige middag en zetten wij haar extra in het 
‘zonnetje’. Woensdag mag iedereen speelgoed van huis meenemen (speelgoed voor binnen, waar 

iedereen mee mag spelen).  
Wij wensen iedereen alvast fijne vrije dagen!!  
 
Groep 4: 
Zoals jullie weten ben ik (juf Letty) weer terug in de groep. Helaas kan ik nog niet in de gymzaal de 
gymlessen geven. Daarom gaan we vanaf vandaag op maandag buiten gymmen (we leren 
bijvoorbeeld slagbal, trefbal, levend kwartet, acrobatiek etc.). 
Verder hebben we deze week maar een kort weekje waarin we wel gewoon rekenen, taal en 
spelling doen. Rekenen optellen en aftrekken tot 100. Taal: hoe vraag/ zeg je iets netjes. Spelling 
doen we deze week op een andere manier: de kinderen hebben hun eigen doelenblad (net als bij 
rekenen) Ze kiezen een spellings-spel uit de doelenbakjes. 
Woensdag zal juf Charon nog niet terug zijn, ze is nog herstellende van haar blinde darmoperatie. 
Juf Letty is gewoon in de groep.  
Juf Charon: Van harte beterschap van groep 4  
 
 



Groep 5: 
Deze week herhalen we met rekenen de doelen van het afgelopen blok. Woensdag staat de toets 
gepland. Vandaag hebben de kinderen de voortoets van spelling gehad. Volgende week beginnen 
we met een nieuw blok. 
Met taal beginnen we met een nieuw hoofdstuk: Over straten en wegen. We gaan het hebben over 
straten, wegen en de verschillende begrippen die daarbij horen. 
Morgen komt de schoolfotograaf. 
Zoals het er nu uit ziet, wordt het volgende week maandag 25 graden. Heerlijk!!! Omdat het een 
van de laatste dagen van juf Suzanne is, lijkt het haar leuk om volgende week maandagmiddag te 
gaan zwemmen ipv gym. Op Social Schools houdt zij jullie op de hoogte of het wel of niet doorgaat 
qua weer. 
 
Groep 6:  
Vorige week hebben we tijdens de boekbesprekingen kennis gemaakt met verschillende boeken 
en schrijvers. Wat leuk om te zien dat er zoveel aandacht aan besteed is. Tijdens het bezoek aan 
de bibliobus werd er gericht naar bepaalde boeken gezocht. 
Deze week hebben we bij taal, rekenen en begrijpend lezen te maken met een methode toets. 
Volgende week starten we bij deze vakken weer met nieuwe onderdelen, nieuwe hoofdstukken. 
We zijn gestart met het maken van een speciaal cadeautje van hout, maar wat het gaat worden 
houden we natuurlijk nog geheim………….. 
Tijdens de rekenlessen besteden we aandacht aan de redactiesommen. Dit doen we ter 
voorbereiding op de Cito. Wat fijn om te horen dat verschillende kinderen ook thuis hier actief mee 
aan het oefenen zijn.(www.redactiesommen.nl)  
Voor spelling kan er per categorie op www.junior einstein   geoefend worden. 
Bij goed weer gaan we maandagmiddag 3 juni zwemmen i.p.v. gymnastiek. 
 
Gevraagd: restanten inpakpapier voor een speciaal cadeautje 
                  Plastic tassen 
Memo: topotoets Zeeland op 5 juni 
 
 
Groep 7: 
Donderdag 13 juni is de topotoets van Italië. 
De volgende survival zwemlessen staan gepland op donderdag 6 en 27 juni. Denk aan 
badkleding, lange spijkerbroek (zonder gaten), shirt met lange mouw, schoenen en een handdoek. 
Bij mooi weer kun je er voor kiezen op het zwembad te blijven, neem dan wel even je abonnement 
mee. 
Volgende week starten we met de cito’s. 
Denken jullie eraan dat morgen (dinsdag) de broertjes en zusjes foto’s, en individuele foto’s 
worden gemaakt. Woensdag de groepsfoto’s en de individuele foto’s van kinderen die geen 
broertjes of zusjes op school hebben. 
 
Groep 8: 
Morgen gaan de brigadiers van groep 8 naar een filmvoorstelling in Klazienaveen. 
De film begint om half 2 en zal ongeveer tot half 4 duren. De kinderen die meegaan komen dus 
wat later terug. Rond 10 voor 1 vertrekken we vanaf school. 
Met geschiedenis gaan we beginnen met het volgende onderwerp “De beide oorlogen”. 
De maquettes van het vorige blok staan in de grote zaal om te bezichtigen. Ze zijn erg mooi 
geworden. Inmiddels zijn we druk bezig met de musical. Het is de bedoeling dat de kinderen hun 
rol goed gaan oefenen. Inmiddels zijn we ook begonnen met het spelen van………..  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redactiesommen.nl/
http://www.junior/


                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 
 

 
 
 
 
 


