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Beste ouders,

Kinderjury Een groot deel van onze scholen heeft
dit jaar weer meegedaan met de Nederlandse
Kinderjury. De kinderen in de leeftijd 6 t/m 12
jaar mochten stemmen op hun favoriete boek. Er
is wat afgelezen, gediscussieerd, gewikt en gewogen en uiteindelijk gestemd.
Woensdag 27 juni wordt de uitslag bekend gemaakt en weten we welke boeken kinderen het
mooist, spannendst of grappigst vinden!

Ga aan de slag met Poëzie! Download nu de
gratis app “Poëzie Woordenschatkist”. Gedichten van Annie M.G.Schmidt, Ted van Lieshout
en Erik van Os zijn ontdaan van alle kleur. Door
woorden op z’n plek te schuiven komen de
kleuren terug en worden de gedichten zichtbaar. Verslavend spel om samen of alleen te
spelen en zo de leukste gedichten te ontdekken.

Boekentip van de maand ‘Lampje” van Annet
Schaap
Een verhaal over geheimzinnige zeewezens en
stoere piraten. Over het Zwarte Huis van de Admiraal, waarvan ze zeggen dat er een monster
woont. Over een grijze vuurtoren op een eiland,
dat nog net vastzit aan het vaste land. Over
Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter,
die iedere avond de eenenzestig treden beklimt
om het licht aan te steken. Over een stormachtige avond, waarop de lucifers op zijn en alles misgaat. Maar vooral over dapper zijn en meer kunnen dan je ooit had gedacht.
Je kent vast de Hoe overleef ik-boeken van Francine Oomen en de boeken van Jacques Vriens.
Wist je dat Annet Schaap deze boeken heeft geïllustreerd
Mama Café in Cultuurhuis Nieuwe Veste Elke 2e
woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur
wordt er een Mama Café georganiseerd in Cultuurhuis Nieuwe Veste. Deze ochtend is voor
moeders en vaders van kinderen van 0 tot 4 jaar.

AVOND4DAAGSE
4 t/m 7 juni 2018
Hellevoetsluis
Inschrijven KDO-Sport:
28 mei t/m I juni Plataanlaan 4
van 19:00 - 20:30 uur
EXTRA: Woensdagmiddag van14:00 - 17:00
uur
www.kdosport.nl

Woensdag 13 juni Nationale Buitenspeeldag 2018
Op woensdagmiddag 13 juni tijdens de Nationale Buitenspeeldag is er een sponsorloop met
heel veel leuke beweegactiviteiten. Wij doen hieraan mee! De activiteit is voor kinderen van
groep 4 t/m 8 en wordt vanaf 14.00 uur georganiseerd in de Natuurspeeltuin Hellevoetsluis. Dit filmpje gaat over de ‘kanjerketting’ en vertelt waarvoor zij dit organiseren: leven
toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het
leven (motto van Roparun). Voor aanmelden en meer informatie zie:
https://www.hellevoetsluisbeweegt.nl/hellevoetsluis/stichting-push/laatste-nieuws/1848/
sponsorloop-natuurspeeltuin-woensdag-13-juni-nationale-buitenspeeldag
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Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Pinksteren

20 mei 2018

21 mei 2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

Schooljaar

2018 - 2019

Herfstvakantie

22 oktober

26 oktober 2018

Kerstvakantie

24 december

4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

25 februari

1 maart 2019

Paasvakantie en meivakantie

19 april tot en met

3 mei 2019

Hemelvaartsdag met aansluitend de vrijdag vrij

30 mei

31 mei 2019

Pinkstervakantie

10 juni vrij

Zomervakantie

22 juli tot en met

30 augustus 2019

