Weekbericht van 2 juli
Algemeen
Schoolfotograaf (herinnering)
Nog geen foto’s van uw zoon/dochter besteld? Dit kan nog 11 dagen, daarna verloopt uw code.
Wees er optijd bij!!
App tip: Pelle op reis De app is ontwikkeld voor alle kinderen van 8-11 jaar en stimuleert hen ook
te blijven lezen buiten school in hun vrije tijd en op vakantie. In de app is Pelle weggelopen en
moet het kind de wereld over reizen om Pelle terug te vinden. Onderweg voert het kind opdrachten
uit die horen bij leesteksten van onder andere boswachter Arjan Postma, Pieter Koolwijk, Toon
Tellegen en Kinderen voor Kinderen, om zo steeds dichter bij Pelle te komen. Door deze
fragmenten worden kinderen geprikkeld om het hele boek te gaan lezen. Ook kunnen zij hiermee
ontdekken welke soorten teksten zij misschien wél
graag lezen. Na afronding van de app hebben zij
10.000 woorden gelezen, vergelijkbaar met een boek
van honderd pagina’s. Vóóral tijdens de lange
zomervakantie ontstaat er een zogenoemde zomerdip.
Zwakke lezers verliezen hun lees- en spelvaardigheid
tijdens de 6 weken durende vakantie. Uit onderzoek*
blijkt dat deze kinderen tot wel 3 maanden achterstand
ontwikkelen, wat kan oplopen tot 2 jaar in groep 8.
Een mooie app dus om je leerlingen aan te bieden. De
app is bijna gratis te downloaden via de (VPP)
appstore.(€1,99)

Studiemiddag (donderdag)
Aanstaande donderdagmiddag, 4 juli, zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij i.v.m. een studiemiddag.

Zwem4daagse
Deze week is het de zwem4daagse. We gaan elke dag zwemmen. Vrijdag mogen de ouders
komen kijken. De groepen zwemmen ongeveer op de volgende tijden:
10.30-10.50
Groep 3

10.50 -11.10
Groep 4

11.10-11.30
Groep 5

11.30-11.50
Groep 6

13.00-13.25
Groep 7 en 8

Denken jullie aan de sponsorbriefjes? Voor vrijdag inleveren!

Groep 1/2 :
Gisteren waren de kinderen vrij in verband met een studiedag. Deze week werken we verder aan
het thema zomer. We bieden de letter Z aan. Woensdag is het speelgoeddag, kinderen mogen
dan speelgoed van thuis meenemen. Woensdag is ook de laatste keer dat de bibliobus bij ons op
school staat, we leveren dan alle boeken die we op school hebben in. Donderdag zijn de kinderen
om 12:30 uur vrij in verband met een studiemiddag. Volgende week is het al de laatste week voor
de zomervakantie! Vanaf deze week zullen de kinderen vast spulletjes mee naar huis krijgen
(gymschoenen, verjaardagskalender etc.).
Groep 3:
Wat hebben wij afgelopen vrijdag een mooie en gezellige dag gehad! Juf is getrouwd! Vanochtend
konden wij nog even nagenieten van een aantal foto’s.
Vandaag hebben wij voor de eerste keer gezwommen met elkaar, elke dag 10 baantjes. Het was
even ploeteren voor een aantal, maar we hebben het allemaal gered. Vrijdag mogen de
papa’s/mama’s komen kijken en krijgen we daarna onze medaille.
Met lezen ronden wij deze / volgende week kern 12 af en met rekenen blijven wij het
automatiseren oefenen.
We beginnen ook langzaamaan het lokaal op te ruimen met elkaar. Maandag staat er een
schoonmaakdag op het programma. Wil iedereen aanstaande maandag (8 juli) een emmer +
doekje meenemen. Zijn er ook nog papa’s/mama’s die wel een speelgoedbak willen
schoonmaken? Deze kun je vanaf morgen ophalen en graag voor de zomervakantie weer terug
brengen. Vele handen maken licht werk, alvast hartelijk dank 
Groep 4:
Deze week hebben we een beetje een rare week: gisteren vrij en donderdagmiddag ook. Verder
gaan we elke dag zwemmen. Vrijdag mag u komen kijken. Ongeveer om 10.50 uur zwemmen we
voor de medaille. Denken jullie aan de sponsorbriefjes!
Verder gaan we deze week natuurlijk ook rekenen en spelling doen, we werken met onze eigen
doelen.
Volgende week dinsdag is juf Fleur voor het laatst op onze school, we nemen die middag feestelijk
afscheid van haar. We zijn heel blij dat ze dit jaar ons zo goed heeft geholpen. Het was erg
gezellig met haar in de groep. Dank je wel juf Fleur!
Groep 5:
We zijn deze week begonnen met herhaling van de rekendoelen en ronden blok 6 deze week af.
Vandaag ook een start gemaakt met het zwemmen van de zwemvierdaagse. Iedereen heeft echt
goed zijn of haar best gedaan. Gelukkig was de zon er ook nog even! Met taal werken we aan de
naamwoorden en de naamwoordengroepen en zorgen dat we deze week ook het laatste thema
afronden. Volgende week dinsdag is juf Karen er, maar komt juf Suzanne nog even afscheid
nemen. Juf Danique is volgende week donderdag voor het laatst in groep 5.

Groep 6:
Wat hebben we samen genoten van de superleuke KINDERDAG. Er is volop getimmerd om iets
leuks te maken: vogelhuisjes, muziek instrumenten, uitkijktorens e.d. Na het timmeren hebben we
het meegenomen fruit gewassen, gesneden en aan geregen. We hebben gesmuld van de 17
verschillende fruitsoorten. Ouders, bedankt voor de fruitvariaties!
Het creatief getimmerde werkstuk is door de kinderen voorzien van een mooie verflaag.
’s Middags hebben we een waterspektakel gehouden door middel van waterpistolen.
Kortom: een zeer geslaagde dag!
Deze week ronden we de verslagpresentaties over het eigen onderwerp af. Wat is er hard gewerkt
om er een mooie presentatie van te maken.
Bij taal en rekenen hebben we de laatste toets van de methode. Daarna gaan we onderdelen van
bepaalde vakken herhalen.
Donderdag ronden we 4 x-wijzer met het thema: ridders en kastelen af. De gemaakte werkboekjes
en werkbladen worden binnenkort mee naar huis gegeven.
Deze week hebben we te maken met de zwem 4-daagse. Iedere dag zwemmen we tegen 11.30
uur. Terug op school kunnen we dan heerlijk samen brood gaan eten. Graag gemakkelijke kleding
aan en waardevolle spullen (kettinkjes/sieraden e.d.) thuis laten!
We merken dat we nu heel snel richting het einde van het schooljaar gaan. Dat betekent dat we al
voorzichtig aan beginnen met het opruimen van bepaalde spullen.

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

