Weekbericht van 8 juli 2019
Afscheid
De zomervakantie staat voor de deur! Lekker uitrusten en genieten van een welverdiende vakantie
om daarna weer met veel energie af te trappen voor het nieuwe schooljaar. Een drietal collega’s
doet dat (helaas!) op een andere school. Juf Lisanne maakt de overgang naar het speciaal
onderwijs te Hoogeveen, juf Suzanne gaat werken op de Pastor Middelkoopschool in
Klazienaveen en juf Karen zal haar kwaliteiten als invaller inzetten op een van de andere scholen
binnen Primenius. Dat betekent dat ze deze week voor het laatst op De Brummelbos aanwezig
zijn. De kinderen en het team zullen op gepaste wijze afscheid nemen van deze drie toppers!
Uiteraard wensen we ze heel veel (werk)plezier op hun nieuwe school en zeggen we nogmaals
“BEDANKT”!
Schoolfotograaf (herinnering)
Nog geen foto’s van uw zoon/dochter besteld? Dit kan nog tot vrijdag, daarna verloopt uw code.
Wees er op tijd bij!!
Laatste schooldag
Vrijdag 12 juli sluiten we het schooljaar af met een spelochtend. Op het schoolplein zullen de
kinderen in circuitvorm langs verschillende spelletjes gaan. Ter ondersteuning hiervan zijn we op
zoek naar 20 hulpouders. Vindt u het leuk om hierbij te helpen dan kunt u zich aanmelden bij de
groepsleerkracht van uw zoon/dochter.
Bedankt!
Via deze weg wil ik, Lisanne, iedereen bedanken voor de gezellige en leerzame jaren op de
Brummelbos. Ik kijk met een grote lach terug op deze jaren. Ik heb genoten van de kinderen, het
contact met de ouders en het team. Ik wens iedereen alvast een hele fijne vakantie! Groep 1/2 :
De laatste week voor de zomervakantie is begonnen! Deze week zijn we nog bezig met het
thema zomer. We spelen in de hoeken en buiten. Vandaag hadden we een doordraaidag, de
kleuters hebben vrijwel de hele dag in de groepen van volgend schooljaar gedraaid. Het was een
gezellige dag! Groep 2 heeft een uur in groep 3 gewerkt met juf Ineke, dit was ook erg leuk!
Omdat de kinderen op juffendag niet verkleed naar school konden in verband met de
schoolfotograaf, mogen de kinderen woensdag verkleed naar school!
Vrijdag sluiten we het jaar af met een spelletjesochtend, de vakantie start dan om 12:30 uur.
We wensen iedereen alvast een hele fijne en zonnige zomervakantie!

Groep 3:
Ons laatste weekje in groep 3 en de laatste week voor juf Nathalie en juf Lisanne op de
Brummelbos.
Een jaar waarin wij super veel geleerd hebben.. een jaar waarin wij hard hebben gewerkt.. een
jaar waarin wij veel van elkaar hebben geleerd.. een jaar waarin wij elkaar goed hebben geholpen
en geluisterd hebben naar elkaar.. een jaar waarin wij veel hebben gelachen. Wij gaan de laatste
week genieten in groep 3 en van elkaar.
Vandaag hebben wij in onze poetskleren de klas gepoetst en spullen opgeruimd. Morgen mogen
wij verkleed op school komen en hebben wij een makkie daggie!
Woensdag gaan we naar de musical van groep 8 kijken, donderdag krijgen wij allemaal spullen
mee naar huis (plastic tas meenemen) en vrijdag is dan echt onze laatste dag in groep 3!
Juf Nathalie en juf Lisanne zijn vrijdag gezellig in de klas, om het jaar goed met elkaar af te sluiten.
Groep 4:
De laatste week in groep 4. We gaan opruimen dus is het handig om een tas mee te nemen. De
kinderen hebben vandaag al even in de volgende groep gekeken en natuurlijk staat het kijken naar
de musical van groep 8 op het programma. Alle juffen van groep 4 wensen jullie een fijne vakantie
en willen jullie bedanken voor het fijne jaar. We gaan er nog een paar gezellige dagen van maken.
Groep 5:
We zijn aangekomen bij de laatste week van dit schooljaar. Een week van afronden, opruimen,
terugblikken en afscheid nemen. We gaan er samen nog een gezellige week van maken. Langs
deze weg wil ik jullie, ouders van groep 5, bedanken voor de fijne samenwerking!
Vrijdag om 12.30 uur begint de zomervakantie. Iedereen een hele fijne zomervakantie toegewenst!
Geniet ervan!!
Groep 6:
Het einde van het schooljaar komt in zicht……………
Een schooljaar waarin er hard gewerkt is door de kinderen. Een schooljaar waarin we veel
genoten en gelachen hebben. Een schooljaar waarin we veel ervaringen met elkaar gedeeld
hebben.
De komende week zal in het teken staan van het afronden van vakken, opruimen van spullen,
kennismaking in de nieuwe groep en vrijdag een afsluitende spelochtend op het plein.
We wensen iedereen een fantastische, zonnige vakantie! Geniet ervan.
Groep 7:
En dan is de laatste week van het schooljaar al weer begonnen! Wat is het jaar voorbij gevlogen!
Een jaar waarin keihard is gewerkt! En dan staat het laatste schooljaar voor de deur! Even slikken
maar toch ook heel leuk en spannend!
Deze week ronden we van alles af. Ook ruimen we flink op, maken we kennis in de nieuwe groep,
gaan we de musical van groep 8 bekijken, gaan we ons dierentuinproject presenteren, maar
nemen we ook afscheid van twee klasgenootjes ( gaan naar het VO).
We wensen iedereen een fantastische, zonovergoten vakantie! Geniet ervan!
Groep 8:
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

