
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 17 juni 2019 
 
Algemeen: 
 
Schoolreis: 
We kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagde schoolreis voor de groepen 1 t/m 7. 
We hebben begrepen dat iedereen genoten heeft van de leuke dag: fijn! 
Hierbij willen we graag de ouders van de oudervereniging bedanken voor de organisatie, 
begeleiding en ondersteuning voor deze dag. 
Ook willen we de ouders die deze dag zijn mee geweest hartelijk bedanken! 
 
 
 
 
Zwem4daagse:  
 
In de week van 2 juli t/m 5 juli 2019 kunnen we weer in ons zwembad meedoen aan de 
Nationale Zwemvierdaagse. 
Op de maandag zwemmen we dit jaar niet, omdat we dan een studiedag hebben. Daarom 
zwemmen we ook op woensdag. Deze week krijgen de kinderen een briefje mee om in te vullen 
voor de hoeveelste keer de kinderen meedoen. Wilt u deze zo snel mogelijk weer mee terug 
geven. 
Ook krijgen de kinderen een sponsorlijst mee. We zwemmen dit jaar voor het Geert Vos bad en 
voor de voedselbank. 
 
 
Brummelbos shirts: 
Graag ontvangen we deze week alle Brummelbos shirts deze week gewassen retour zodat het 
weer gesorteerd en opgeruimd kan worden.  
 
 
Schoolfoto’s: 
Denkt u er aan om de schoolfoto’s te bestellen?! 
 
 
 



 
 
Dapper: 
De peuters naar de Bibliobus 
Ook de peuters van kinderopvang Dapper maken sinds 1 mei gebruik van de bibliobus. Iedere 
twee weken gaan ze samen met de leidster naar de bibliobus om samen boekjes uit te zoeken die 
passen bij de thema’s. De thema’s waar de peuters momenteel aan werken zijn: Muziek en 
uiteraard ons project Smakelijke Moestuin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project Smakelijke Moestuin  
Begin april zijn we dan echt begonnen met onze moestuin. Op elke locatie staat een moestuinbak, 
samen met de peuters doen wij mee met het Smakelijke Moestuinen project. Uiteraard mogen de 
jongere kinderen, maar ook de BSO kinderen, helpen! 
 Wat zijn de kinderen enthousiast! De zaadjes zijn gezaaid en ja hoor, we zien de eerste zaadjes 
al uit komen. Elke dag krijgen de zaadjes/plantjes wat water van de kinderen, zo kunnen ze goed 
groeien. 
 
Groep 1/2 : 
Vorige week vrijdag zijn we met schoolreisje naar de Drentse koe geweest, wat was het leuk! We 
hebben ons allemaal goed vermaakt. Ouders die geholpen hebben, bedankt!  
 
Deze week spelen we in de hoeken en herhalen we de letters. Vorige week hadden we het 
natuurlijk over papa en het schoolreisje, deze weet gaat het over: ik. 
 
Woensdag moet groep 1/2a weer naar de bibliobus, de kinderen kiezen dan weer één boek uit, we 
bewaren deze op school. 
 
Vrijdag gaan de kinderen naar de Noaberhoeve, we hebben het over de hoeven van geiten en 
pony’s. Het is de laatste keer dit schooljaar dat de kinderen naar de Noaberhoeve gaan.  
Vrijdag krijgen de kinderen ook hun rapport mee. Er zijn dit jaar geen oudergesprekken meer. 
Mocht u nog wel graag een gesprek willen, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht. 
 
2 t/m 5 juli (maandag 1 juli is studiedag) houden wij onze schoonmaakweek. Ouders kunnen deze 
week speelgoed van school meenemen om thuis schoon te maken, zo kunnen we volgend 
schooljaar met schoon speelgoed beginnen! Meer informatie hierover volgt nog.  
 
      
 
Groep 3: 
We waren al een poosje aan het aftellen en vrijdag was het dan zover; het schoolreisje. We 
hebben een hele leuke en gezellige dag gehad met elkaar. Deze week sluiten wij kern 11 met 
elkaar af en luisteren wij naar het verhaal van kern 12. Dit is onze laatste kern en we hebben het 
dan over ‘op reis’. Met rekenen oefenen we spongen van 2 en 10 en het automatiseren tot 10/20. 
Ook werken/praten wij over het thema trouwen, want onze juf gaat over 2 weken trouwen. In de 
klas kunnen wij ‘leuke/lieve’ kaartjes voor elkaar maken. 
 
Wil iedereen voor donderdag een schoenendoos meenemen?  



 
 
 
Groep 4: 
We hopen dat alle vaders goed verwend zijn dit weekend. 
Deze week sluiten we taal af met een toets,  over ‘verkeer is overal’. Daarna gaan we door met H 
15: ‘voel je fris’.  Bij rekenen oefenen we nog weer de klokken: 5 en 10 minuten voor/ over het hele 
en halve uur. Het bleek dat dit doel tijdens de toets niet helemaal goed gemaakt is, dus misschien 
kunt u dit thuis nog een keer oefenen.  
We knutselen een voetbalshirt wk vrouwen 2019.       
                                          
 
Groep 5: 
Deze week werken we met rekenen verder aan het laatste blok. We gaan werken aan de volgende 

doelen: “Ik kan vermenigvuldigen met samengestelde getallen (6 x28).” Ook staan de Cito’s op het 

programma. Met taal leren we begrippen rond het gebit. We leren 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 ronden we blok 7 af woorden met 

een lange klank aan het eind van een klankgroep. De “i “ heet “ie” en oefenen met woorden met 

meervoud op ’s en woorden waar ’s vooraan staat. 

 
Groep 6:  
Deze week gaan we bij het rekenen verder met het cijferend vermenigvuldigen. Door veel te 
oefenen leren we de getallen op de juiste plaats te zetten en het goed onder elkaar uit te rekenen. 
Ook komt er als herhaling het cijferend optellen en aftrekken aan bod. Het digitaal klokkijken lukt 
nog niet bij iedereen. Het zou fijn zijn als dit thuis even spelenderwijs kort geoefend wordt. 
Bij Taal gaan we verder met het hoofdstuk ziek zijn. Het gaat hierbij om de woorden met-loos. Ook 
gaan we bij taal een verhaal over Hellendoorn schrijven. Bij dit verhaal wordt een tekening 
gemaakt. Doel van deze taalopdracht is: op een goede wijze een verhaal kunnen samenstellen 
(inleiding-kern-afsluiting) Ook wordt er gelet op het gebruik van de grammatica; leestekens en 
inhoud. Een leuke wijze om met veel facetten van Taal bezig te zijn. 
Vrijdag wordt de provincie Brabant getoetst. Daarna gaan we naar de laatste provincie Limburg. 
Dat betekent dat we bijna Nederland zijn rond geweest. 
De meeste kinderen hebben het 3e verslag voorzien van toets datum mee naar huis gekregen. 
Hiermee sluiten we het werken aan het verslag voor dit schooljaar af. 
De presentaties kunne thuis voorbereid worden. Ook zijn er kinderen die thuis tekeningen kunnen 
afmaken. 
Dinsdag is juf Laura voor het laatst in groep 6: 
Laura bedankt voor het geven van de leuke lessen. Veel succes met het vervolg van je opleiding. 
Memo 
- Topo Brabant ; toets op vrijdag 21 juni 
- Kinderdag op vrijdag 28 juni 
 
 
Groep 8: 
Aanstaande vrijdag (21 juni) heeft groep 8 de topotoets. 
 
 
 
 

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 
 

 


