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Datum: 12 juli 2019 Nummer: 41 

 

Agenda 

Dinsdag 16 juli  14.45 uur: even wennen in de nieuwe groep 

Dinsdag 16 juli  19.30 uur: afscheidsavond groep 8a 

Woensdag 17 juli juffen/meesterdag groepen8 

   juffendag groep 6a 

Woensdag 17 juli 19.30 uur: afscheidsavond groep 8b 

Vrijdag 19 juli  11.00 uur: de zomervakantie begint! 

 

Kwink van de Week 15 tot en met 19 juli: we herhalen les 15 tot en met 20  

 
Een bericht voor de groepen 1/2 

In de laatste week voor de vakantie mogen de kinderen eigen speelgoed mee naar school nemen maar geen duur speelgoed of 

oorlogsspeelgoed. 

 

Jaarovergang in communicatieplatform Social Schools 

Officieel start een nieuw schooljaar op 1 augustus. Dat is ook het moment dat in Social Schools de groepen zullen overgaan naar 

het nieuwe leerjaar. De ‘oude groepen’ worden gearchiveerd. In het ‘mijn groepen’ overzicht kunt u uw gearchiveerde groepen 

bekijken. Zo kunt u terugblikken op het schooljaar 2018-2019. 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Slotweek 

De laatste week van het schooljaar. We blikken terug, ronden het jaar af, kijken uit naar de vakantie en nemen afscheid van 

elkaar! 

 

Zomerlezen 

Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan het begin van het 

schooljaar is bij een aantal kinderen een terugval in leesvaardigheid te 

zien. Dit wordt zomerdip of zomerverval genoemd. Om te voorkomen dat 

deze terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te 

blijven lezen: zomerlezen noemen wij dat. 

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 lekker zitten lezen. 
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Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee 

Tijdens regenachtige dagen 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.  

 

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. 

 

In de bijlages vindt u een vakantiebingo, in een makkelijke en een moeilijke variant! Veel plezier gewenst! 

Vakantiebingo 

Makkelijk: hoe lees je de kaart? 

• Op de bingokaart staan verschillende (vracht)auto’s en busjes: een roze, blauwe, groene, etc. Het is dus de bedoeling 

dat je daadwerkelijk een blauwe(vracht)auto of bus tegenkomt voordat je dit symbool kunt wegstrepen. 

• Bij een cijfer ga je op zoek naar het cijfer (bijvoorbeeld 4) op een kentekenplaat. Maak het moeilijker doordat 

het cijfer juist niet op een kentekenplaat te zien mag zijn, maar juist het getal op zichzelf weet te vinden, zoals op 

een reclamebord, huisnummer of verkeersbord. 

• Lukt het je ook om de vormen weg te strepen? Zie je bijvoorbeeld een rond verkeersbord? Dan mag het ronde symbool 

weggestreept worden. Je hoeft hierbij niet te letten op een kleur. Of zie je een gevarendriehoek langs de kant van de 

weg staan omdat er iemand pech heeft? Dan mag de driehoek weggestreept worden. Waar zie jij een vorm in? 

• De rest spreekt voor zich! 

 

Moeilijk: hoe lees je de kaart? 

• Op deze bingokaart staan auto’s afgebeeld in een bepaalde kleur met daarbij een logo van een automerk én een cijfer. 

Stel dat er in één vakje het volgende staat: rode auto, BMW-logo, cijfer 4. Dit betekent het volgende: ga op zoek naar 

een rode BMW met een 4 op de kentekenplaat. Ben jij die goede speurneus die ze kan vinden? 

• Je ziet ook gekleurde busjes en vrachtwagens afgebeeld met daarbij een cijfer, bijvoorbeeld: een gele vrachtwagen 

met het cijfer 9. Dit betekent het volgende: ga op zoek naar een gele vrachtwagen met een 9 op de kentekenplaat. 

• De rest spreekt voor zich! 

 

Bijlages 

Informatie over de feestdag voor de kleuters en schoolreis voor de groepen 3 tot en met 8 op dinsdag 24 september 2019 

Vakantiebingo’s 

 

Lekker blijven lezen, ook 
tijdens de vakantie!  

 

 


