
 

Nieuwsbrief 18 juni 2021 

 
Ontwikkelingsgesprekken 
In de Teamsomgeving van de groep van je kind wordt vandaag een inschrijflijst klaargezet, waarop je 
je kunt inplannen voor het ontwikkelingsgesprek. De gesprekken worden gehouden in de week van 
28 juni t/m 2 juli. 
 
 

Bibliotheek-app 
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de 
auto? Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring hebben 
met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ’n 
Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en 

augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet. 
 
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je 
ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te 
worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste 
avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en 
luister nu via de online Bibliotheek-app !  
 
 
Vanuit de OR 

 
 
 
Alternatief schoolreisje 
Wat hebben we gisteren een gezellige 
dag gehad! De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt met de 
proefjes en programmeeractiviteiten die begeleid werden door 
studenten van Saxion. Ook de springkussens en stormbanen 
vielen enorm in de smaak, evenals de patat en het ijsje. Heel veel 
dank aan de techniekambassadeurs van Saxion, de 
schoolreiscommissie en de buren, die zorgden voor de benodigde 
stroom en het water! 
Binnenkort zullen we de foto’s op onze website plaatsen. 



 
 
Schoolfotograaf 
Afgelopen dinsdag zijn de groepsfoto’s gemaakt. 
 
Net als vorig jaar biedt foto Vaarhorst de mogelijkheid om de individuele en eventuele broertje/zusje 
foto’s in de studio te komen maken. Hiervoor dient vooraf een afspraak gemaakt te worden (053 
5721526). De fotostudio is beschikbaar op: 

• vrijdag 18 juni 14.00 uur - 21.00 uur 

• zaterdag 19 juni 10.00 uur - 17.00 uur 

• zondag 20 juni 10.00 uur - 17.00 uur 
 

 
 
 
 
Studiedag 
Vrijdag 25 juni hebben we een studiedag. Alle kinderen zijn die dag vrij. De studiedag staat in het 
teken van de evaluatie van de afgelopen periode en het maken van de plannen voor het nieuwe 
schooljaar. 
 
 
Groep 8 
Volgende week zullen de beide groepen 8 hun laatste dag van de kampactiviteiten hebben. Wij 
wensen de beide groepen alvast heel veel plezier! Hopelijk wordt het net zo’n geslaagde dag als de 
vorige twee dagen met kampactiviteiten. 
 



 
Vanuit de Onderbouw 
Donderdag 24 juni organiseren we een ‘modderdag’ voor de kinderen van de onderbouw. We gaan 
dan ervaren, experimenteren en spelen met water en zand. Het is verstandig om de kinderen dan 
oude kleren aan te doen en regenlaarzen, slippers of crocs mee te geven.  
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst: Er zijn geen nieuwe berichten geplaatst. 
 
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
21-06 Derde kampdagactiviteit groep 8a 
22-06 Sportdag groepen 7 en 8 
22-06 OR 
23-06 Derde kampdagactiviteit groep 8b 
25-06 Studiedag: alle kinderen vrij! 
28-06 t/m 02-07 Ontwikkelingsgesprekken (online) 
29-06 MR 
08-07 Afscheidsavond groep 8 
09-07 11.00 uur uitzwaaien groep 8 
09-07 12.00 uur: zomervakantie!  
 
 
 
 
 

 


