Weekbericht van 3 juni
Algemeen:.

Brummelbos shirts:
Na de wandelvierdaagse heeft nog niet iedereen zijn/ haar Brummelbos shirt ingeleverd.
Graag uiterlijk woensdag inleveren.
De shirts willen we nl graag weer aan tijdens de schoolreisjes.
Alvast bedankt.

Schoolreis info:
Op 14 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
De bestemming is als volgt:
Groep 1-2: De Drentse Koe
Groep 3-4: Giga Konijnenhol
Groep 5-6-7: Hellendoorn.
De kinderen krijgen vrijdag een brief mee met de benodigde informatie!

Biebbus: woensdag as komt de biebbus weer!

Groep 1/2 :
We hebben heerlijk genoten van het zonnetje de afgelopen paar dagen, fijn dat we nu weer op
school zijn! Vorige week hebben we een leuke juffendag gehad, iedereen bedankt voor deze leuke
dag en de leuke cadeautjes! Deze week gaan we aan de slag voor vaderdag, wat we gaan maken
is natuurlijk nog een geheimpje. We leren de letter v van vader(dag) en lezen boekjes over papa’s
en opa’s. Woensdag is het de eerste woensdag van de maand, dan mogen de kinderen speelgoed
meenemen naar school om mee te spelen. Het is verstandig om dan speelgoed mee te nemen wat
niet te kostbaar is.
Volgende week zondag en maandag is het Pinksteren, de kinderen zijn dan ook op dinsdag (11
juni) vrij. Donderdag 13 juni zijn de kinderen om 12:30 uur vrij, de leerkrachten hebben dan een
studiemiddag. Vrijdag 14 juni gaan we op schoolreisje!
Groep 3:
Wat was het de afgelopen dagen heerlijk weer, wij hopen dat iedereen heeft genoten van de vrije
dagen. Vandaag zijn wij op school verder gegaan in kern 11 en hebben wij de woorden als; peren,
boten etc. herhaald met lezen. Met rekenen oefenen wij het maken van verhaaltjessommen en
hebben wij blok 6 afgerond. Deze week starten wij met de cito toetsen. We maken cito spelling,
technisch lezen en starten met rekenen.
Groep 4:
Deze week is juf Charon nog niet weer terug. Op maandag en dinsdag zal juf Karen de klas
overnemen. Op woensdag donderdag en vrijdag is juf Letty er. Donderdag hebben we dus daarom
buiten gym.
De cito’s beginnen weer. Deze week beginnen we met cito spelling. Ook de voortoets van
hoofdstuk 7 van spelling wordt afgenomen. We kijken dan welke afspraken de kinderen al
beheersen. Op hun doelenblad kunnen de kinderen zien wat ze nog kunnen oefenen. Ze kiezen
dan uit de doelen bakjes hun eigen doel (oefening) Kom gerust een keer kijken, of vraag uw kind
om uitleg.
Rekenen doen we deze week nog adhv de doelen van blok 6. Hierin is belangrijk: optellen en
aftrekken tot 100. Klokkijken: 5 en 10 minuten voor en over het heel uur en het half uur.
Woensdag doen we ipv dinsdag de tafels. Woensdag komt ook de biebbus! We zijn ook al flink
bezig voor vaderdag. Hiervoor hebben we nog kleine schroefjes en moertjes nodig, zou u dit
deze week mee kunnen geven naar school.
Groep 5:
Deze week beginnen we met rekenen aan het laatste blok. We gaan werken aan de volgende
doelen: “Ik kan verder en terugtellen, getallen plaatsen op de getallenlijn en optellen en aftrekken
t/m 100.”
Ook staan de Cito’s op het programma. Deze week krijgen we de Cito van spelling, rekenen en
DMT (Drie Minuten Toets).
Met taal leren we dat het belangrijk is dat er, net als in het verkeer, regels zijn in de taal. Zo leren
we wanneer we een hoofdletter, punt, vraagteken en komma moeten gebruiken.
Tijdens de lessen van spelling staat de regel opa’s centraal. Woorden met een lange klank
achteraan krijgen in het meervoud een ‘s. Behalve bij de ee. Sommige woorden krijgen vooraan ‘s.
Morgen is het weer prachtig weer. We gaan dan weer lekker zwemmen ipv gymnastiek. Als uw
kind mag blijven in het zwembad, wilt u dit dan doorgeven aan de juf?

Groep 6:
Vanaf morgen gaan we starten met de afname van de Cito toetsen. We hebben te maken met Cito
rekenen, spelling en de DMT leestoets (tempo lezen). De toetsen worden verspreid over
verschillende dagen. Hiermee wordt de vaardigheid ten aanzien van de verschillende vakken
getoetst.
Ook gaan we deze week meerdere keren aan het verslag werken. We proberen het verslag
binnenkort af te ronden zodat het voorzien van presentatie datum mee naar huis gegeven kan
worden. De presentatie is vergelijkbaar met de vorige presentatie van de provincie.
Ook gaan we natuurlijk verder met het maken van een speciaal cadeautje…………….
Vandaag zijn we in verband met het mooie weer heerlijk met elkaar naar het zwembad geweest.
De komende periode houden we het weer in de gaten en kijken of we gaan gymmen of zwemmen.
Dit wordt tijdig kenbaar gemaakt via social scools.
Woensdag staat de topo toets van Zeeland gepland. Na deze toets gaan we starten met de
provincie Brabant.
Memo
- topo Zeeland ; toets op woensdag 5 juni
- topo Brabant wordt eind van de week voorzien van toets datum meegegeven
Groep 7:
We zijn begonnen met de cito’s. Tot en met 18 juni werken we aan de cito’s.
Komende donderdag gaan we weer survivalzwemmen in het Geert Vos bad. Denkt u aan de
zwemkleding en broek, shirt en schoenen? Wanneer het mooi weer is en de kinderen willen na
school blijven, geef dan even een toestemmingsbriefje mee en geld voor de entree/abonnement.
Wanneer het mooi weer is, kan het best zijn dat we op de gymdagen gaan zwemmen. We
proberen dit tijdig kenbaar te maken via social scools.
Donderdag 13 juni topotoets Italië.
Woensdag 19 juni viert juf Mirjam haar verjaardag, fruit/drinken meegeven is deze dag niet nodig.
Groep 8:
We hebben de eerste stappen gezet met het nieuwe project van geschiedenis. Deze week gaan
we er mee verder. Ook gaan we druk oefenen met de musical. We kunnen op een aantal
momenten in de week gebruik maken van de speelzaal. We gaan dus ook al spelen. Het zou mooi
zijn als kinderen zo langzamerhand de tekst kennen. Dit geeft dan meer ruimte bij het spelen.
De laatste jaren werd de musical opgenomen door Henk Profijt. Kinderen hadden dan een mooie
herinnering middels een dvd van de musical. Henk heeft laten weten dat dit niet meer haalbaar is
voor hem. Dus voor dit jaar hebben we niemand die de musical kan opnemen. Wellicht kunt u met
ons meedenken…………………

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

