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VakantieBieb
In de groepen wordt dagelijks door de leerlingen gelezen. Er staat echter een lange
vakantie voor de deur, en het zou zonde zijn als de leesvaardigheden dan achteruit gaan.
Daarom krijgt ieder kind vandaag een flyer mee naar huis van de VakantieBieb. Daarmee
kunnen gratis e-books geleend en gelezen worden in juli en augustus. Het grote voordeel
hierbij t.o.v. boeken is natuurlijk dat het gewicht scheelt in de vakantiekoffers!
Luizencontrole
Er is hoofdluis geconstateerd bij meerdere leerlingen. Het verzoek aan alle ouders om de
eigen kinderen de komende dagen te controleren en behandelen waar nodig. Aanstaande
woensdag vindt er nog een controle plaats op school. We hopen dan hoofdluisvrij het jaar
af te kunnen sluiten.
Kindgesprekken
In de vorige nieuwsbrief heeft een uitgebreide uitleg gestaan over de kindgesprekken.
Hierbij nog een korte samenvatting:
Op de eerste schooldag, maandag 3 september, nodigen wij alle kinderen samen met
hun ouders uit voor een 10-minutengesprek. Op dinsdag 4 september starten we dan
met de lessen.
Om de gesprekken zo optimaal mogelijk te laten verlopen gaan de kinderen vooraf thuis,
samen met hun ouders, een formulier met vragen en tips voor de leerkracht invullen. Dit
formulier is dus de basis voor het 10-minutengesprek dat uw kind met de leerkracht heeft.
Afgelopen dinsdag kregen alle kinderen het invulformulier in een envelop mee naar huis.
Wij willen het ingevulde formulier graag binnen een week weer terug, zodat wij alle
gesprekken goed kunnen voorbereiden.
Op woensdag 4 juli t/m vrijdag 6 juli liggen er in de grote hal intekenlijsten klaar, waarop
alle ouders een tijd voor het kindgesprek kunnen aangeven. Nog voor de grote vakantie
ontvangt iedereen een overzicht van de gesprekstijden via de mail.

Voor de nieuwe groep 3 leerlingen gaan we de gesprekken echter al voor de grote
vakantie organiseren. Die gesprekken vinden plaats op woensdag 11 juli. De ouders
krijgen ruim op tijd van Marielle een overzicht van de gesprekstijden.
Wenuurtje
Het wenuurtje is verplaatst naar de laatste donderdag voor de vakantie. Dit i.v.m. de
aanwezigheid van leerkrachten. De leerlingen gaan dan even kennismaken met de nieuwe
leerkracht(en) en klasgenoten in het nieuwe lokaal.
Maandkalender
week 27

Bladen kindgesprekken inleveren
2-7 Studiedag: kinderen vrij
3-7 Studiedag: kinderen vrij
4-7 t/m 6-7 Inschrijven kindgesprekken in de hal
4-7 MR-vergadering
6-7 Rapporten mee

week 28

11-7 Kindgesprekken toekomstige groep 3

week 29

16-7 Groep 8 musical voor genodigden
17-7 Groep 8 afscheidsavond
19-7 Wenuurtje
20-7 Start zomervakantie om 14.15 uur

