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Project “Feest van kleuren”

“Boeksparen”

Alle groepen hebben de afgelopen weken
gewerkt met het project: "Een feest
van kleuren". De kinderen hebben kennis gemaakt met verschillende stijlen van
schilderen. Ze hebben gewerkt met diverse soorten verf en kwasten. Ze hebben
verf leren mengen. De resultaten kunt u in
de gangen zien hangen. Loopt u volgende
week maar eens een rondje door de
school. Samen met uw kind de tentoonstelling in de gangen bekijken is nog leuker. Uw kind kan dan trots laten zien wat
er is gemaakt.

“Boeksparen”……wat houdt dit in?
Elke vrijdagochtend kunnen kinderen gaan
sparen. Het bedrag wordt op een spaarkaart genoteerd. Een volle kaart is € 50.—
waard.
Tijdens de kinderboeken week wordt dit
bedrag geteld en wordt er een cheque uitgeschreven.
Deze cheque kunnen de kinderen gebruiken om boeken te kopen op de boekenmarkt, welke in oktober gehouden wordt.
Er zijn al boeken te koop, vanaf € 5,-Koopt een leerling een duurder boek, dan
het gespaard heeft, dan betaalt hij/zij bij.
Zijn de kinderen goedkoper uit, dan krijgen ze geld terug.
Het thema van de Kinderboekenweek
van dit jaar is ”Griezelen”.
Janneke Schotveld, auteur van de populaire kinderboekenreeks ”Superjuffie!”,

namens het team, Christine

schrijft het Kinderboekenweekgeschenk.

Blijf lezen in de zomer!

Vakantielenen
De Bibliotheek op school geeft de
mogelijkheid om boeken te lenen voor in
de vakantie, binnenkort ontvangt u een
informatiebrief over het zomerlenen.
Vakantiebieb app
Met de app VakantieBieb van de openbare
bibliotheken kunt u gratis e-boeken downloaden voor op uw e-reader, tablet of
smartphone. Er is een leuke selectie kinderboeken met populaire titels!

Binnenkort Zomervakantie.
Zes weken lang lekker luieren, heerlijk!
Voorkom “zomerverval” bij uw kind! De
term zomerverval geeft aan dat kinderen
die gedurende de zomervakantie niet of
nauwelijks lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Dit zomerverval kan eenvoudig worden tegengegaan. Als kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is de terugval minimaal. Het is dus goed voor de taalontwikkeling maar zorgt ook voor ontspanning en
leesplezier!
Zomerlezen: 4 tips
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat uw kind zien dat lezen leuk is en juist
iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus
lekker zelf je favoriete boeken in! Zien lezen doet lezen!
Tip 2: Bezoek aan de bieb
Niets leuker dan voor je vakantie of tijdens
de vakantie een bezoekje te brengen aan
de bibliotheek. Daar vind u de nieuwste
boektitels!
Tip 3: Vertier op de achterbank
Maak een tasje voor lange autoritten met
bijvoorbeeld boekjes en letter/woord/
schrijfspelletjes. Ook de vakantie doe- boeken staan vol taal!
Tip 4: lekker luisteren
Ook voorlezen is ontzettend goed voor de
taalontwikkeling. Maar wist u dat er ook
een Luisterbieb app bestaat? Wie geniet er
nou niet van een goed luisterboek?

Boeken tip: Het dappere duo en het ondeugende biggetje - Caryl Hart
Nel en Freddie zijn het dappere duo – voor
niets of niemand bang!
Nel en Freddie zijn beste vrienden
(meestal) en bondgenoten in de strijd
(altijd). Op een dag komen ze terug van
een schoolreisje met een ONVERWACHTE
GAST en raken ze in GROTE PROBLEMEN.
Maar ze beleven ook een AVONTUUR en
worden HELDEN!
Voor kinderen uit de midden- en bovenbouw.
Volg je ons al op Instagram en Facebook?
De Leesconsulenten worden daar vaak
gespot met filmpjes en boekentips!
Facebook: Leesconsulenten Bibliotheek
Zuid-Hollandse Delta

Instagram: leesconsulenten_bzhd

AGENDA
Juni 2017
Ma. t/m vrij.
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Woe
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Juli 2017
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Do.
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Tentoonstelling in de gangen “Feest van Kleuren”
Rondleiding Fort Haerlem gr. 6b 10.30 uur
Leerlingen vrij.
Rapport 2 mee.
Oudergesprekken
Zwemmen 3/4b
Zwemmen 2/3a.
Rondleiding Droogdok gr.7a/7b 9.30 uur

Zwemmen 5a
Oud Papier
Zwemmen 4b
Start zomervakantie om 12.00 uur.

Schooljaar

2016-2017

Kerstvakantie

26 december 2016

6 januari 2017

Voorjaarsvakantie

27 februari 2017

3 maart 2017

Pasen

14 april 2017

17 april 2017

Meivakantie

24 april 2017

5 mei 2017

Hemelvaart

25 mei 2017

26 mei 2017

Pinksteren

5 juni 2017

5 juni 2017

Zomervakantie

10 juli 2017

18 augustus 2017

Studiedag:
14 juni 2017
Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari 2018

4 maart 2018

Pasen

30 maart 2018

2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

20 mei 2018

21 mei 2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

