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Geachte ouders/verzorgers 
Hierbij ontvangt u de negentiende nieuws-
brief van het schooljaar 2018-2019.  
 
 

  
 
Kamp 
Woensdagmorgen is groep 7 en 8 op kamp 
gegaan. Op de fiets naar camping de Abbert 

in Dronten. Al na het eerste uur barstte er 
een flinke bui los, gelukkig konden de kin-

deren onder een grote brug schuilen. Op het 
moment van het schrijven van deze nieuws-
brief zijn de kinderen nog op kamp. Maar hier 
vast een kleine indruk! 
 

 
  

Schoolreisje, 
 
Het schoolreisje van groep A en een deel van 
groep B ging dit jaar naar de Koningin Juliana-
toren in Apeldoorn. 
We reden weg in de stromende regen, geluk-
kig was het daarna de hele dag droog! We 
hebben prachtig weer gehad. De juffen en 

begeleiders zijn natuurlijk ook in allerlei at-
tracties geweest, waar ze het vooral in de 
achtbaan uitgegild hebben. Daarna hebben 
we lekker patatjes gegeten, limonade ge-
dronken en op de terugweg een heerlijk ijsje 
gehad. 
 
Na de leuke, gezellige dag in de Julianatoren 
was het heel stil bij mij achterin de auto.. 
 

Juf Marjolein 

 
  

Nieuws vanuit de OR 
Ook dit jaar hebben we als ouders van de ou-
derraad meegeholpen dit schooljaar  met on-
der andere Sinterklaas, kerst, Pasen, sportac-
tiviteiten, luizenpluizen en straks dragen we 
ons steentje bij tijdens het afscheid van 
groep 8. 
We nemen dit jaar afscheid van twee ouders: 
Jennifer en Mariet.  Zij zijn jaren heel actief 

geweest in de ouderraad, voor de school en 
de kinderen! Ze hebben dit met veel plezier 

gedaan. 
Voor het nieuwe schooljaar hebben we ge-

lukkig 1 nieuw lid gevonden voor de ouder-
raad, hier zijn we heel blij mee. We zijn dan 

met z’n drieën.  Het zou heel fijn als we nog 1 
ouder vinden die ons komt versterken. Im-
mers: Vele handen maken licht werk! 
 

  
Lezen 
Nog vier weken school en dan is het vakantie. 
Tijdens LIST lezen besteden we op school 
veel aandacht aan lezen en leesplezier. Het 
maken van leeskilometers is van belang voor 
het goed kunnen lezen, begrijpend lezen en 
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voor de uitbreiding van de woordenschat.  Ie-
dere dag een kwartier thuis lezen draagt hier 

zeker ook aan bij.  We stimuleren het thuis 
ook te lezen.  Het zomercadeautje van de 

bieb is wellicht voor deze periode een goed 
idee, je vindt hier de nieuwste titels! 
 
Het zomercadeautje van de Bibliotheek  
Op 1 juni gaat de VakantieBieb open. In deze 
gratis app staan meer dan 50 ebooks voor 
jong en oud. De VakantieBieb is het zomerca-
deautje van de Bibliotheek, voor zowel leden 
als niet-leden. De VakantieBieb biedt voor elk 
wat wils: van spanning tot chicklit en van lite-
ratuur tot informatief. De jeugd geniet tijdens 

de zomermaanden onder meer van e-books 
van Barbara Barend, Tonke Dragt, Harmen 

van Straaten en Paul van Loon. Meer infor-
matie over de VakantieBieb (en de titellijst) 

staat op www.vakantiebieb.nl 

 

 
Data 

27 juni Lezing “Geef me de vijf”, 

theaterzaal CCNV 
3 juli Studiedag, de kinderen 

hebben vrijaf 
5 juli 20e nieuwsbrief 

5 juli Uitgifte 3e rapport 
8 en 9 juli Oudergespreksavonden 

12 juli Studiedag, de kinderen 
hebben vrijaf 

17 juli Schoolverlatersavond 
18 juli Kennismakingsmoment  

voor nieuwe leerlingen en 
nieuwe groepen 

18 juli 21e nieuwsbrief 
 
Met vriendelijke groet, 

Bert Veldhorst 
en Bianca de Zoete

 


