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Agenda  
26 t/m 30 juni Lesvrije week 
5 juli Sportdag groepen 3 t/m 8 
7 juli rapport mee 
10 juli Sportmiddag groepen 1/2 
11 en 12 juli  Rapportgesprekken 
14 juli Lesvrije middag 
18 juli Afscheidsavond groep 8 
20 juli Laatste schooldag 
21 juli t/m 1 september Zomervakantie 

 

Sportdag 
Fijn dat zich al een aantal ouders heeft gemeld als hulpouder 
voor de sportdag van de groepen 3 t/m 8! We hebben echter 
nog niet de hele bezetting rond. Dus: Wie wil op woensdag 5 
juli meehelpen er weer een geslaagde, sportieve dag van te 
maken? Bij iedere klas hangt een opgave formulier. Wij 
kunnen uw hulp ontzettend goed gebruiken.  
Mailen naar meester Ernst Jaap mag ook, 
e.dehaan@architect.asg.nl o.v.v. Sportdag.  
Ongeveer een week van te voren ontvangt iedereen via de 
mail de informatie over wie waar staat en wat daar gedaan 

wordt.  

 

“Goed gedaan” herhaalweek 
De afgelopen periode hebben we 3 thema’s behandeld. Soms is 
een les nog niet helemaal goed gedaan en daarom is er volgende 
week nog een herhaalweek. Hieronder herhalen wij de 3 thema’s 
met inhoud: 
Les 13 ‘Eerlijk waar’ 

Ook al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch zijn ze dat niet 
altijd. Een smoesje vertellen is soms erg gemakkelijk, en een keer 
opscheppen kan heel leuk zijn. Maar kinderen kunnen natuurlijk 
ook echt jokken uit schaamte of angst voor boosheid en straf. Of 
zij willen iets liever niet vertellen omdat ze bang zijn u te kwetsen 
of het gewoon graag voor zichzelf willen houden. 
 
Les 14 ‘Vrienden’ 

Samen spelen is leuk, maar kinderen maken sneller ruzie met hun vriendjes dan 
volwassenen. Van ruzie maken leren kinderen veel (voor jezelf opkomen, emoties uiten), 
maar ze moeten ook leren hoe je ruzies zélf weer goed oplost. 
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Les 15 ‘Ken jezelf’ 

Om goed met zichzelf en anderen om te gaan, is het 
van belang dat kinderen leren nadenken over zichzelf. 
Dit schooljaar wordt stilgestaan bij de  vragen: Wat 
zijn mijn sterke en zwakke kanten? Hoe zien anderen 
mij? 
 
Hierna hebben wij nog 1 thema voor dit schooljaar, 
maar daar vertellen wij u de volgende keer meer over. 
 
 

 

VakantieBieb 
Kinderen die gedurende de zomervakantie 
weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus 
terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek 
blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze 
terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is 
vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar.  
Op www.vakantiebieb.nl is een 
instructiefilmpje en een interactieve challenge 
beschikbaar. 
Met deze app kunt u 60 boeken voor het hele 
gezin gratis downloaden op uw smartphone of 
tablet via de App Store of Google Play Store. 
De geselecteerde e-books komen op de 
boekenplank in de app te staan. Na het 
downloaden heeft u geen internetverbinding 
meer nodig, ideaal dus voor de vakantie!    
 

 
 
 

 

Waterweetje  

Zo’n 90% van de wereldvoorraad zoet 
water ligt in Antarctica 


