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ALGEMEEN
Studiedag
Vrijdag a.s. zijn alle kinderen vrij vanwege een
studiedag van het team van BS De Brembocht.
Oudergesprekken
Volgende week dinsdag en donderdag zijn de
oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 n.a.v. het
derde rapport van uw kind. U heeft zich hiervoor
kunnen aanmelden of u bent uitgenodigd door
de leerkracht van uw kind.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
 Deze week bieden we de letter e (emmer) en
ee (eend) aan. De kinderen mogen spullen
meenemen die beginnen met deze letters.
 Het cijfer 17 staat de komende dagen
centraal.

Uit de Bocht
Groep 4
Taal
De keukenmeid, de knecht, de hofdame,
bovenop, tussenin, onderop, de munt,
aanbieden, uitbeelden, reeds, de fietsroute,
ergens vol van zijn, uit model, spinnen, de
millimeter, woordgrap, vriendschap sluiten
Spelling
 Woorden met open lettergreep aan het eind
of in het midden (jager)
 Woorden met gesloten lettergreep en
dubbele medeklinker (bakker)
Rekenen:
 Toets blok 3
 Tafelsommen maken met je spinner.
Gelukskoffer:
Les 6 Toekomstdromen.
Klassendienst:
Puck, Sara, Kyra.








Volgende week krijgt iedere ouder een tas
met materiaal mee naar huis om schoon te
maken. We zien de schoongemaakte
spullen graag uiterlijk 10 juli terug op
school.
We zijn op zoek naar een heleboel plastic
tassen. WIE HELPT ONS DAARAAN?!
De laatste weken werken we rondom “de
zomervakantie”. We gaan met de kinderen
o.a. bespreken wat ze in de zomervakantie
gaan doen (vakantie, uitstapjes etc.). Het
zou ons helpen als u uw kind hierop
voorbereid, door thuis over dit onderwerp
een gesprekje te voeren.
Komende week maken alle kleuters een
opdracht op de kralenplank. Ook maken ze
nog een vouwwerkje over de zomer.

Groep 3
VLL
We starten met kern 12 ‘vakantie’.
De Gelukskoffer gaat deze week over
‘toekomstdromen’.

Groep 5
Klassendienst
Komende week hebben Jesper en Nassim de
klassendienst. Dhio en Naomi, bedankt voor
jullie hulp deze week.
Groep 6
Geschiedenis
Donderdag krijgen de kinderen de samenvatting
van blok 6 van geschiedenis mee naar huis en
donderdag 6 juli is de toets.

Gelukskoffer
Woensdag hebben we les 6 van de
Gelukskoffer. Deze les gaat over
toekomstdromen.
We praten over waarom dromen belangrijk zijn.
Waarover droom je en hoe kun je die
werkelijkheid laten worden.
De volgende les willen we ons geluk graag door
geven en we maken plannen hoe we dat kunnen
gaan doen.

Samen maken we de wereld een beetje
mooier!
Dat is in groep 6 het thema van dit schooljaar.
We hebben het veel gehad dit jaar over het
milieu en de natuur. Ook de omgang met elkaar
is vaak besproken. Vorige week heeft een aantal
kinderen ontdekt dat op het kunstwerk voor de
school woorden stonden geschreven waar we
het niet mee eens waren. Daarom hebben we de
wereld daadwerkelijk een beetje mooier gemaakt
door het kunstwerk schoon te maken.

Groep 7 en 8
Juffendag
U heeft een mail ontvangen betreffende de
juffendag.
Hiervoor wordt uw hulp gevraagd voor het
voorbereiden van een high tea/picknick in
groepjes. Nog een toevoeging wat betreft de
kosten. Deze mogen gedeclareerd worden. De
juffen proberen overal een kijkje te komen
nemen bij de ouders thuis.
Wij horen graag of u mee kunt helpen.
Groep 8
Schoolkamp
We hebben genoten van een gezellig, warm
schoolkamp met weinig slaap. Daar horen
natuurlijk de nodige water- en bosspellen bij en
als afsluiting het zwemmen bij de
Kempervennen. Bedankt ouders voor alle hulp.

Talenten musical
Groep 6 heeft zelf een talenten musical gemaakt
waarin de kinderen kunnen laten zien wat hun
talenten zijn. We nodigen u uit om naar de
musical te komen kijken op dinsdagmiddag 11
juli vanaf 13.15 uur.
Volgende week zijn Claire en Quinty de hulpjes.
Groep 7
Gelukskoffer
Deze week zijn we bij de zesde les van de
Gelukskoffer. Deze les gaat over
toekomstdromen. We gaan leren waarom het
belangrijk is om te dromen en ontdekken wat
ieders toekomstdroom is. Ook gaan we les 7
plannen want in die les gaan we het geluk
doorgeven. Volgende week zal ik in Uit de Bocht
schrijven wat we hebben gekozen en hoe we dit
organiseren samen.
SPIJT
Deze week hebben we de laatste les van SPIJT.
Deze week is het onderwerp ‘wat kun je doen?’.
We gaan samen kijken welke tips wij Jochem en
zijn klas zouden geven als we in de film zouden
zitten. En welke tips geven we elkaar?
Muzieklessen
De afgelopen vier weken hebben we drumlessen
gehad vanuit de muziekschool Art4U. We
hebben gedrumd op emmers, grote drums, met
schakers en hiermee veel leuke ritmes gemaakt.

Musical
De kinderen hebben een brief mee naar huis
gekregen, waarin informatie staat over de
planning/tijden van de musical.
Wij zijn nog op zoek naar een : domineepak en
een politiepak. Voor het decor zijn we nog op
zoek naar een nepplant en een tuinbankje.
Wie o wie, kan ons hierbij helpen?
Het geluk doorgeven
Inmiddels hebben we al 6 lessen behandeld van
de Gelukskoffer en zijn we bijna aangekomen bij
de les waarin wij als klas het geluk gaan
doorgeven.
De kinderen van groep 8 mogen vrijdag 7 juli om
10.30 uur iemand uitnodigen die in het zonnetje
gezet mag worden. Denk hierbij aan een
buurvrouw die oppast, iemand uit de buurt die
ziek is geweest enz. Deze persoon gaat
genieten van onze speciale musicaleditie.
Rapporten
Maandag krijgt groep 8 de rapporten mee naar
huis. De rapportmapjes mogen eind groep 8
gehouden worden.

JARIGEN VAN 22 T/M
28 JUNI 2017
Reno, Lise, Fenne en Morris waren afgelopen
week jarig. Van harte gefeliciteerd!

