
   

 

 

 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 
We hebben weer een bak vol gevonden voorwerpen. Volgende week (van maandag t/m vrijdagochtend) 
zullen de spullen op een tafel in de aula liggen. Is uw zoon/dochter iets kwijt loop daar dan even langs om te 
kijken of het gevonden en bij ons is afgegeven. Alles wat er vrijdag nog ligt gaat in de kledingbak.  
 

GEZINSVIERING  7 juli 2019 
Aanstaande zondag is de laatste gezinsviering van dit schooljaar in de 
Bartholomeuskerk. Veel mensen gaan op reis in de grote vakantie, jij misschien ook 
wel. Wat neem jij allemaal mee als je op reis gaat? Zwemkleding, tandenborstel, 
korte broeken, lange broeken, jurken, t-shirts, slippers, je liefste knuffel, speelgoed, 
boeken, zonnebrandcrème… en waarschijnlijk nog veel meer. 
In de gezinsviering horen we hoe Jezus zijn leerlingen op reis heeft gestuurd, voor 
hem uit, naar de dorpen en steden waar hij zelf heen wilde gaan. Maar de leerlingen 
mochten niets meenemen! Is dat niet vreemd? Of had dat toch een goede reden? 
Hierover gaan we meer horen in de gezinsviering en dan zul je ook te weten komen 
dat er iets veel belangrijkers is om mee te nemen dan spullen. 
We hopen je te zien a.s. zondag om 11u in de Bartholomeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp. Voor de 
jongste kinderen (tot 6 jaar) is er kinderkerk tijdens de viering. 
 

SCHOOLTUIN 
U weet het vast nog wel; een aantal weken gelden werden de schooltuintjes vernield en nog geen twee weken 
later stond alles, dankzij de spontane sponsoring van een aantal tuincentra en particulieren, weer vol beplant. 
En nu kon er al geoogst worden. Dat werd één groot feest, temeer omdat er in de klas wat lekkers van werd 
gemaakt.  
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TUINOCHTEND 
Morgen, zaterdag 6 juli, is de laatste tuinochtend van dit schooljaar. Dit keer wordt de tuinochtend gehouden 
van 09.00 – 11.00 uur. Als u het leuk vindt een keertje te komen helpen dan bent u uiteraard van harte 
welkom. Ook als u geen lid bent van de tuinwerkgroep. Vele handen maken licht werk. Ook uw kinderen, die 
de handen uit de mouwen kunnen steken, zijn welkom. Alles groeit en bloeit weelderig dus er is werk genoeg.  
Tot morgen,  
Meester Jan.  
 

VOORKOM EEN ZOMERDIP, BLIJF LEZEN IN DE VAKANTIE! 

Nog twee weken en dan gaan de meeste van ons genieten van een aantal weken welverdiende vakantie. 

De leerlingen hebben het afgelopen jaar hard gewerkt en veel geleerd.  

Lezen is een niet alleen in groep 3 belangrijk, maar ook in de groepen 

daarboven. Vloeiend en vlot kunnen lezen is essentieel om goed mee 

te kunnen komen bij alle vakken waar de leerlingen binnen het 

onderwijs mee te maken krijgen. Zelfs bij rekenen worden veel 

sommen in de vorm van een verhaaltje weergegeven. 

Onderzoek heeft aangetoond dat als er in de zomervakantie niet 

gelezen wordt kinderen stil blijven staan of vaak zelfs achteruit gaan 

in hun leesniveau! De zogenaamde zomerdip. Dat is zonde van alle 

energie die zij (en wij en u) in hun ontwikkeling hebben gestoken.De leerkrachten van verschillende 

groepen zullen de komende weken tips en materialen meegeven om de leerlingen ook in de vakantie te 

laten lezen. 

Bij (technisch) lezen gaat het om “kilometers maken”, lekker lezen op je eigen niveau. Dat is wel een 

belangrijke toevoeging. Lezen onder of (ver) boven het niveau dat het kind aankan werkt demotiverend en 

soms zelfs frustrerend. In het rapport wat uw kind meekrijgt op maandag 15 juli staat het leesniveau  

Onze Jarigen 
 Na de vorige nieuwsbrief tot aan het verschijnen van 

de volgende nieuwsbrief vier(d)en de volgende 
leerlingen hun verjaardag. Gefeliciteerd allemaal! 

 
5 juli 1/2B Tom Staakman 

5 juli 1/2C Sem Lagerweij 

6 juli 5A Quinten van Bruggen 

7 juli 5C Lynn van Haaster 

7 juli 6C Lucy Albers 

7 juli 8B Luca van der Sman 

8 juli 4B Jesse van Empel 

8 juli 5D Asher Sarabdjitsing 

10 juli 1/2F Sam Caffa 

10 juli 5D Quinty Hoefsmit 

10 juli 6C Jimmy Kleinis 

11 juli 3C Ishita Bhugwansing 

11 juli 5A Sofie Visbach 

11 juli 6B Jayden van Munster 
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aangegeven. Het beste kiest u boeken tot 1 niveau onder het beheerste leesniveau en maximaal 2 niveaus 

erboven. Op verschillende websites zijn tips en ideeën te vinden om het lezen ook in de vakantie leuk te 

houden. U kunt bijvoorbeeld kijken op: 

https://www.jmouders.nl/lezen-in-de-vakantie/ 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/zomer-voorkom-een-vakantiedip/news/22/ 

https://marant.nl/artikelen/leestips-vakantie/ 

De gezamenlijke bibliotheken hebben een collectie e-books ter beschikking 

gesteld in de vakantieperiode, waar voor zowel kinderen als volwassenen 

leuke boeken op te downloaden zijn, kijkt u eens op: 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html  

We wensen iedereen heel veel leesplezier!  

 

 

KATROL BIJ DE GYMLES 

Aan het eind van de gymles moesten we naar de andere kant van de gymzaal. Meester Sidney zat aan een 

katrol vast. Uit elke klas kwam er een kind die moest trekken aan het touw. Bij natuur hadden we geleerd 

hoe we een katrol moesten maken. De vier kinderen trokken aan het touw en meester Sidney kwam een 

klein stukje naar boven en een paar seconden later viel meester Sidney weer naar beneden, het mislukten. 

Maar ze gaven niet op de 2e keer lukte het. Meester Sidney ging omhoog en bleef hangen.   

Kaya Özsoy 7A 

Agenda 
Dag Datum  

Zaterdag  6 juli Tuinochtend 

Dinsdag  9 juli Leerlingenraad 

Woensdag  10 juli Rapport groepen 8 mee 

Vrijdag  12 juli  Nieuwsbrief 39 komt uit 
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