
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 24 juni 
 
Algemeen 
 
 
Bruiloft: 
Voor juf Lisanne en Ron is het vrijdag een speciale dag: Ze gaan trouwen. 
 
Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne zonnige dag gewenst!  
Veel geluk samen. 
 
Brummelbos shirts: 
Graag ontvangen we deze week alle Brummelbos shirts  gewassen retour zodat het weer 
gesorteerd en opgeruimd kan worden. Hartelijk dank. 
 
 
Nationale Zwemchallenge. 
De grote vakantie staat voor de deur. Vele families trekken erop uit en zoeken een 
vakantiebestemming bij het water of in de buurt van water. Daar waar volop vormen van sport en 
recreatie mogelijkheden zijn. 
ZWEMVEILIG zijn, is dan erg belangrijk. Leren zwemmen is stap één, maar blijven zwemmen is 
een vervolgstap om de zwemveiligheid op peil te houden. 
Hoe weet je nu in hoeverre jij en/of jouw familieleden zwemveilig zijn? Toets daarom jouw 
zwemvaardigheid en dat van jouw ouders/opa’s en/of oma’s. 
De Nationale Zwemchallenge geeft je inzicht. Deelnemers aan de challenge leggen een parcours 
af. De verschillende onderdelen die tijdens het parcours moeten worden uitgevoerd worden 
getoetst door een examinator. In een overzicht krijg je dan te zien wat voldoende is en wat de 
verbeterpunten zijn. 
Wil je meedoen aan de Zwemchallenge in het Geert Vos Bad op woensdagmiddag 10 juli, dan kun 
je je hiervoor opgeven. Leuk is het als dit samen met je ouders / opa en/of oma doet. 
De aanvang is 14.00 uur. De kosten zijn  € 2.50 (als je een abonnement hebt). Anders de entree 
plus € 2,50  
Aan het eind van de toets ontvang je een certificaat een medaille.  
  
Geef je op bij het zwembad of mail naar:  badpersoneel@geertvosbad.nl 
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Groep 1/2 : 
Het wordt erg warm deze week! Daarom mogen de kinderen elke dag hun zwemkleding 
meenemen naar school. We bekijken per dag of we echt met water gaan spelen. Denkt u ook aan 
zonnebrandcrème? Verder werken we aan het thema zomer. We leren onder andere de z van 
zomer en liedjes over de zomer.  
Donderdag krijgen de kinderen hun rapporten mee. 
      
Groep 3: 
Deze week een hele leuke en spannende week voor Juf Lisanne en Ron. Nog 4 nachtjes slapen 
en dan gaan ze trouwen! Wij als groep zijn ook bij dit mooie feest aanwezig. Elke dag zetten wij 
een kruisje op onze aftelkalender. Juf Lisanne is donderdag vrij om haar jurk op te halen. Juf Siska 
begint dan in de groep en daarna is juf Nathalie er. Vrijdagochtend staat juf Nathalie voor de 
groep. 
 
Met de groep zijn wij gestart in kern 12 en oefenen wij met rekenen spelenderwijs het 
automatiseren tot 10 en 20. Vandaag hebben wij dit buiten gedaan met water en morgen gaan we 
weer met elkaar naar buiten.  
Ook hebben wij morgenmiddag een watermiddag. Graag goed insmeren, zwemkleding mee en 
iedereen mag waterspelletjes meenemen.  
Donderdagochtend gaan wij met elkaar naar de Naoberhoeve.  
 
 
Groep 4: 
Morgenmiddag (dinsdag) gaan we met groep 4 zwemmen. Juf Fleur, juf Letty en juf Karen gaan 
mee. Als uw kind in het zwembad mag blijven wil ik hier graag bericht van hebben. Vergeet ook 
niet om uw kind in te smeren en eventueel zonnecrème  mee te geven. Een extra flesje water is 
ook handig! 
Denkt u aan de briefjes van de zwem4daagse. 
Deze week gaan we met rekenen en spelling werken aan onze eigen doelen.  Bij taal zijn we 
begonnen aan het laatste hoofdstuk, “geschreven en gedrukt”. 
 
Groep 5: 
Vandaag hebben we het goed volgehouden ondanks de warmte. Morgenmiddag (dinsdag) gaan 
we zwemmen met de hele groep. Denk daarbij even aan een toestemmingsbriefje voor de juf als 
je in het zwembad blijft.  
Met rekenen werken we aan de doelen; Ik kan getallen samenstellen, Ik kan een positieschema 
hanteren en een relatie leggen tussen uitgevouwen figuren en de bijbehorende verpakking 
(ruimtelijk inzicht). Tijdens de taalles gaat het over de 5 W’s : Wie? Wat? Waar? Wanneer? 
Waarom?. Het doel is dan om een verhaaltje te schrijven waarbij de 5W’s gebruikt worden. Verder 
werken we rustig aan ons zomerboekje en een Engelse doolhofpuzzel.  
 
Groep 6:  
Deze week gaan we in ieder geval op maandag-dinsdag en donderdagmiddag zwemmen. Een 
heerlijke verfrissing……… 
Bij rekenen zijn we momenteel druk bezig met het cijferend vermenigvuldigen. Ook gaan we 
sommen die de afgelopen tijd lastig waren herhalen. Deze week werken we ook in 2-tallen aan de 
opdrachten. Op deze wijze kunnen de kinderen elkaar de sommen uitleggen en helpen. Vandaag 
hebben we sommen geoefend op de abacus (=rekenrek). Morgen nemen we de breukendozen 
erbij. Hierdoor krijgen de kinderen inzicht in het cijferend optellen en aftrekken en inzicht in een 
deel van een geheel. 
Vorige week was een onderdeel van Taal: het schrijven van een schoolreisverhaal. We hebben 
alle verhalen gebundeld tot een boekje en meegegeven naar huis om te kunnen lezen. Knap 
gedaan hoor groep 6.  
Bij taal gaan we het hebben over spiegelwoorden ( pen-nep; pil-lip) en palindromen (woorden die 
je van achter naar voren leest en van achter naar voren en hetzelfde blijven) bv. Kok-pup-lepel-
negen. Ook gaan we met dubbelop uitdrukkingen aan het werk. 



Deze week worden er veel verslagpresentaties gehouden. We zijn benieuwd!  
Jongens en meisjes, veel succes met de voorbereidingen. 
Vrijdag houden we in groep 6 KINDERDAG.  
Naast moederdag en vaderdag kwam deze wens bij de kinderen heel sterk naar voren. De 
activiteiten die we deze dag gaan doen zijn: 
- eigen werkstuk timmeren; timmerwerkstuk verven; fruit spiesjes maken; groepsspel; 
verslagpresentaties; duo-spel.  
We hebben er zin in !! Meer informatie hierover staat in Social Scools. 
 
Groep 8: 
Ondanks het warme weer moet er toch geoefend worden voor de musical. De kinderen moeten de 
kleren al zoveel mogelijk mee. Donderdag wordt er een foto genomen van de gehele groep. Het is 
handig als de kleren die ze aan hebben er zijn. In enkele gevallen zal dit niet zo zijn (huren). Het is 
toch leuk als ze dan iets hebben om aan te doen. Vanavond is er klusavond (decor) we beginnen 
om 7.00 uur. 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 


