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1. Studiedag 18 april wordt 6 mei 

Volgend schooljaar zal de studiedag die 

gepland was op donderdag 18 april vervallen. 

Dit in verband met de mogelijke afname van 

de CITO eindtoets voor groep 8. De nieuwe 

datum voor de studiedag wordt maandag 6 

mei. Wij hopen u hiermee nog op tijd te 

hebben geïnformeerd. 

2. Studiedag vrijdag 31 augustus 

De eerste schoolweek zijn alle kinderen op 

vrijdag 31 augustus vrij van school. Onze 

stichting viert dan haar 12 ½ jarig jubileum 

met een informatieve studiedag voor al het 

personeel.  

3. Afscheid groep 8 

Afgelopen woensdagavond schitterden de 

sterren van groep 8 op het toneel in de aula! 

Wat een fantastische voorstelling gaven zij 

weg. Ouders en leerkrachten hebben genoten. 

De avond werd afgesloten met een 

discofeestje. Vanochtend hebben we de 

kinderen van groep 8 over de rode loper 

uitgezwaaid naar het voortgezet onderwijs. 

Heel veel succes en plezier daar! We zullen 

jullie missen, maar jullie namen blijven dicht 

bij ons.  

 

 

4. Project Dubbelzand 

Beste omwonende van het project 
Dubbelzand. U kreeg al een groter aantal 
dagen geen berichten meer van ons. Het was 
onze gewoonte u te informeren als u 
mogelijkerwijs hinder van onze activiteiten 
zou kunnen ondervinden. Dat is uiteraard 
altijd het geval als er in de buurt gebouwd 
wordt, maar in dit verband doel ik op de vele 
verkeersbewegingen, die een gevolg zijn van 
de bouwactiviteiten. Van die verkeers-
bewegingen is nauwelijks sprake meer en we 
zijn nu druk in de weer om het project af te 
bouwen. De rijplatenbaan laten we nog een 
tijdje liggen voor het geval dat. Gedurende de 
bouwvakvakantie zal een aantal activiteiten 
door gaan, maar in principe liggen we stil. Ik 
wens u in ieder geval een mooie vakantie. Met 
een vriendelijke groet Connext BV  

5. Zomer leerdip 

Wanneer kinderen 6 weken zomervakantie 

hebben en zich niet meer bezig houden met 

rekenen en lezen is de kans groot dat het 

niveau achteruit gaat tijdens de vakantie. Dit 

is vooral bij kinderen die al iets zwakker zijn in 

rekenen of lezen het geval. Hoe kunt u dit 

voorkomen? Het antwoord is simpel: door op 

een aantrekkelijke, speelse wijze te blijven 

oefenen met uw kind. Alle kinderen van groep 

3 krijgen een leesbingokaart mee. Die mogen 

ze na de zomervakantie weer inleveren in 

groep 4. We zijn reuzebenieuwd wie er na de 

vakantie heeft gelezen onder de keukentafel, 

in een bos of park of gezellig met papa of 

mama! Voor deze en meer tips verwijzen wij u 

graag naar:  



 

https://jufmaike.nl/zomerdip-tips-om-te-

blijven-lezen-in-de-zomervakantie/ 

Veel lees-  en rekenplezier!  

Juf Karin en Juf Monique 

 

6. BOUW tutoren diploma’s 

Dit schooljaar hebben 9 kinderen uit groep 8 

bijna een jaar lang een leerling uit groep 3 of 4 

begeleid bij het werken met het programma 

Bouw. Programma Bouw is een programma 

wat kinderen ondersteunt bij het leren lezen. 

Naast 9 leerlingen hebben ook ouders en een 

oma geholpen. Wij, als school, zijn daar heel 

blij mee en afgelopen dinsdag kregen alle 

tutoren van hun ‘leeskind’ een heus diploma 

uitgereikt en werden ze bedankt voor hun 

grote inzet dit schooljaar. 

 

Na afloop gingen alle tutoren en leeskinderen 

met elkaar op de foto. 

 

7. Laatste week in groep 3 

Juf Monique had een superidee voor de 

laatste schoolweek. Er 

hingen maandag 5 

enveloppen op het bord 

met daarin een bericht. 

Iedere dag mocht er een 

envelop opengemaakt 

worden. De kinderen 

vonden het erg leuk 

maar ook een beetje 

spannend. Zo mochten 

ze maandag verhuizen 

naar een ander 

zelfgekozen plekje in de 

klas. Blijven zitten op je 

eigen plek mocht ook. 

Dinsdagmiddag keken we een filmpje. 

Woensdag was een alles mag maar niets hoeft 

dag waarbij je wel rekening moest houden 

met de regels van de klas. Zo kon je ervoor 

kiezen om 2 sommen te maken i.p.v. 5 of extra 

bladzijden. Bij schrijven mocht je zelf kiezen of 

je 1 of meer bladzijdes deed. Sommige 

kinderen probeerden zelfs het hele 

schrijfschrift af te krijgen! Wilde je in je 

zomerboekje, een spelletje of op de computer 

dan mocht dit ook. W 

at was het leuk om te zien waar de keuze van 

de kinderen naar uitging. Zo mochten ze ook 

zelf beslissen of je wilde dat je werk 

nagekeken moest worden. Donderdag was het 

tijd om extra lang naar buiten te gaan en 

vrijdag een traktatie: i.p.v. high tea was er 

high lemonade. Daarna genieten van een 

welverdiende vakantie!  

 

8. High tea in groep 6 

Als (bijna) afsluiting van het schooljaar had 

groep 6 een heerlijke “high tea” klaargemaakt 

met de meest lekkere hapjes. Het was erg 

gezellig. 

Voor iedereen een hele fijne vakantie en…..tot 

volgend schooljaar! 

9. Laatste keer overblijven met IJS! 

Gister was er voor de laatste keer overblijven 

op school. Dit is lekker koel afgesloten met 

een ijsje uit de ijskar voor iedereen. Heerlijk, 

bedankt overblijfmedewerkers! 

 

10. Vakantie 

En dan is het nu lekker zomervakantie! Graag 

tot maandag 27 augustus.  
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