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Agenda
Datum
29 juni
t/m 1 juli

Afsluiting schooljaar
Het jaar zit er weer bijna op. We hebben bijna vakantie.
We sluiten af met allerhande leuke festiviteiten en gaan
daarna lekker uitrusten en genieten van het even niets
hoeven en niets doen.
Donderdag 14 juli organiseren we samen met de
oudervereniging een leuke dag met allerlei activiteiten.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee
te nemen. Hier wordt voor gezorgd.

Activiteit
Schoolkamp groep 6,7,8

6 juli

Rapport 2 mee

12 juli

Afscheidsavond groep 8 19.30 uur

13 juli

Groep 8 vrij!

14 juli

Afsluiting schooljaar

15 juli

12.00 uur vrij

Als u nog het rapport thuis heeft deze graag inleveren
bij de leerkracht!
Afscheidsavond groep 8
Dinsdag 12 juli staan de leerlingen van groep 8 op het
podium! Zij voeren om 19.30 uur hun musical op. Onder
begeleiding van Anja hebben zij de laatste weken hard
geoefend.
U bent van harte welkom om te komen kijken. De zaal is
vanaf 19.00 uur open.

Schoonmaken speelgoed groep 1/2
Binnenkort breekt de zomervakantie aan. Voor die tijd
willen wij graag het speelgoed in groep 1 en 2
schoonmaken. Het speelgoed in bakken kan mee naar
huis om daar schoon gemaakt te worden.
Indien u kunt en wilt helpen dit graag doorgeven aan
Melissa.

Schoolreis
De Stampertjes en de Weerwolven zijn al op schoolreis
geweest. Het was voor beide groepen een zeer geslaagde
dag.
Vandaag zijn de Tomanies vetrokken naar Ommen. Zij
hebben drie dagen hun schoolkamp.
Zomerlezen met de VakantieBieb
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de
VakantieBieb-app vind je ook dit jaar weer een leuk en
gratis leespakket voor het hele gezin.
Download de gratis app vanaf 1 juni op je tablet of mobiel.
Tot 1 juli staan er alleen jeugdboeken in de VakantieBieb,
na 1 juli ook boeken voor volwassenen.
Download de gratis app via vakantiebieb.nl

Op bezoek in de nieuwe groep……………………
Woensdag 13 juli gaan de kinderen van groep 1 t/m 5 een
bezoekje brengen aan de groep waar ze volgend
schooljaar naar toe zullen gaan. Op deze manier willen
we de kinderen alvast een klein beetje laten wennen aan
de groep en kennis laten maken met de nieuwe leerkracht
en (nieuwe) klasgenootjes.
De kinderen van groep 8 zijn deze dag vrij.

Zomerlezen: 5 tips
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling
van je kind tijdens de zomervakantie gewoon
doorgaat?
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je
voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete
boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten
lezen.
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Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel
slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt
zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals
scrabble (junior), rompompom en maan roos vis spelletjes
voor beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te
vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen.
Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem
leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer! Ga vooraf
ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een
stapel boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog
te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. Extra tip:
Meegroeiboeken. Dat zijn ideale boeken om de zomerdip
op te vangen, omdat ze oplopen in AVI niveau waardoor
je kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten leest.
Denk bijvoorbeeld eens aan 'Piet en riet naar de maan!'
van Rick de Haas.

Oud papier
2 juli

Denk aan het dragen van de
veiligheidshesjes.

Blogs van de klassen
Stampertjes:
http://dewenteling.blogspot.nl/
Weerwolven:
http://weerwolvenbalinge.wordpress.com/
Tomanies:
http://www.juffiecarla.wordpress.com/
Facebook pagina van school:
https://www.facebook.com/dewenteling

Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden
onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan
bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat
of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van
je kind. Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften
zijn leuk èn zinvol om te lezen.
Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor
lange
autoritten
zijn
bijvoorbeeld
de
vakantiedoeboeken van Rompompom en Maan roos vis
superleuk en leerzaam. Rijden maar!
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