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Aquasplash 
Helaas konden de activiteiten bij Aquasplash 
voor de groepen 5 t/m 8 op donderdag 29 juni 
vanaf 10 uur geen doorgang vinden door  een 
enorme regenbui. 
De hulp– en rijouders hebben ons heel 
goed geholpen! 
Hartelijk dank voor uw hulp! 
 

 
 
 
 
Groetjes, 

Leerkrachten van groep 5 t/m 8 
 
Nieuws vanuit de MR 
Zoals u weet heeft de Hendrik Boogaardschool 
een actieve en betrokken 
medezeggenschapsraad (MR). De MR is een 
wettelijk verplicht overlegorgaan van de 
school waarin ouders en personeelsleden 
meepraten over het schoolbeleid. De MR is 
o.a. nauw betrokken bij het schoolplan, 
personele bezetting, financiën, communicatie 
en de vorming van het toekomstige IKC op de 
locatie Sportlaan. De MR bestaat uit twee 
leerkrachten en vijf ouders en de directie is 
adviserend lid.  
Sabine Boers en Yolanda Schaap die vanuit het 
leerkrachten team in de MR zitting nemen, 
hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn reeds 
door het schoolteam herkozen om de 
komende vier jaar zitting te nemen in de MR. 
Tevens zijn ook twee leden uit de MR 
herkiesbaar, namelijk de voorzitter Mathijs 
van Gucht en MR-lid Anjo Booda. De overige 
MR leden vinden het zeer prettig en erg 
efficiënt, gezien alle ontwikkelingen, dat beide 
leden bereid zijn om nog 4 jaar zitting te 
nemen in de MR.  
Mocht u hier bezwaar op willen maken dan 
kunt u dit kenbaar maken aan Jacqueline 
Rebers voor 7 juli aanstaande. 
Dit jaar is gebleken dat de TSO bijdrage 
(overblijf) voor het aankomende schooljaar 
naar beneden kan worden bijgesteld. De  
 
 
 
 

 
bijdrage voor het schooljaar 2017/2018 zal 
per dag € 1,20 bedragen. 
 
De MR wordt gevormd door de onderstaande 
leden: 
 

 
 
Voor meer informatie over de MR en 
overlegdata kunt u kijken op de website van 
de school. 
 
Geboorte 
Hoera! Juf Martine heeft een zoon gekregen! 
Hij heet Maikey. Hij is 3350 gram en 49 cm. 
Lang. We wensen juf Martine, Ronald en 
Charlotte veel geluk en gezondheid toe met 
Maikey. 
 

Geleding Naam Lid sinds rol 

Perso-
neel 

S. Boers 2013 Lid 

 Y. Schaap 2013 Lid 

 
 
Ouders 

A. Booda 2013 Lid 

 M. van Dam 2016 Lid 

 M. Vancray-
elynghe 

2017 Lid 

 M. van 
Gucht 

2013 Voor-
zitter 

 K. van Wijn-
gaarden 

2016 Secreta-
ris 
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Blijf lezen in de zomer!  

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 ont-
spanning 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?  
 
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! 

  
 
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.  

 
 
Juli 2017 
Di.                       4                        Zwemmen 5a 
Di.                       4                        Oud Papier 
Do.                      6                        Zwemmen 4b 
Vrij                      7                        Start zomervakantie om 12.00 uur. 
 

 
 

Vakantierooster 2017-2018 
 

 
 
Studiedagen schooljaar 2017/2018: 
-23 oktober; 
-23 februari; 
-13 juni. 
 
 
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

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 

 

                             AGENDA 


