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Kinderjury
Dit jaar hebben veel kinderen gestemd op
hun favoriete boek, waaronder ook veel
scholen in onze regio! Maar welke boeken
hebben er gewonnen? Dit jaar geen
verrassende uitslag.
Het leven van een loser 11 - Drie keer
niks' (De Fontein) van Jeff Kinney wint de
Prijs van de Kinderjury (10-12 jaar)!
'De waanzinnige boomhut van 78
verdiepingen' (Terra-Lannoo) van Andy
Griffiths en Terry Denton wint de Prijs van
de Kinderjury (6-9 jaar)!
Lessenreeks plusgroepen
Afgelopen weken hebben de
leesconsulenten veel lessen verzorgd in de
verschillende plusgroepen in de regio. Wat
was dit leuk!
De reeks van drie lessen ging dieper in op
informatievaardigheden, Google,
betrouwbaarheid, bronnen,
onderzoeksvragen en nepnieuws.
Het onderzoekje met de M&M’s was erg
interessant en gaf een indrukwekkend
resultaat.
Vakantie boekentip
De giga grappige Julius Zebra is terug! Na
Rollebollen met de Romeinen en Bonje met
de Britten is er nu Ellende met de
Egyptenaren van Gary Northfield.
Bekijk de boektrailer nu via:
https://www.youtube.com/watch?
v=9MFn6yWaNbQ
Summerschool

5 juli 2018

Doe de Lego-Challenge, volg onze toneelworkshop, kom programmeren of word koekenbakker
voor een dag!
Deze zomervakantie kan je in onze vestigingen
Hellevoetsluis, Brielle en Middelharnis de hele
vakantie meedoen met de Summerschool. De
workshops zijn van 9:30 uur tot 11:30 uur. Schrijf
je nu in via: https://www.leerenbeleef.nl/Jeugd
Let op:
Maandag en woensdag zijn de workshops in Brielle.
Dinsdag en vrijdag zijn de workshops in Hellevoetsluis.
Op woensdag zijn de workshops in Middelharnis.

Vakantiebieb
We delen een cadeautje uit! Vanaf 1 juli kan je
weer de vakantiebieb-app downloaden. Via deze
app kan je de hele zomervakantie gratis tientallen e-books lezen, wat een feest!

Ook nog leuke opdrachten doen bij het boek dat
je leest? De leesconsulenten hebben op veel
scholen een leeschallenge uitgedeeld? Leuk om
samen in de vakantie de challenge aan te gaan!
Zomervakantie
Het is bijna zomervakantie en dat betekent dat
ook de schoolbibliotheek deze zomer 6 weken
niet open is. Dit jaar mogen de kinderen uit de
groepen 1 tot 7 (opnieuw) in totaal 4 exemplaren
lenen in de vakantie.
Zijn de boeken uit? Dan kunt u deze boeken inleveren in een bibliotheekvestiging van Bibliotheek
Zuid-Hollandse Delta of wanneer de vakantie
weer voorbij is op school.
Wist u dat kinderen tot 18 jaar oud kosteloos lid kunnen
worden van de bibliotheek? Zij kunnen dan nieuwe boeken
uitzoeken met hun eigen pas voor thuis. Kijk op
www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl voor meer informatie.

Voor nu wensen wij jullie alvast een fijne zomervakantie toe en we zien jullie graag weer in
het nieuwe schooljaar!

AGENDA
Juli
Vrij
Ma.
Di.
Vrijdag

7
9
10
13

wendag nieuwe groepen
afscheidsavond groep 8
afscheidsdag groep 8
kinderen ‘s middags vrij. Start zomervakantie

Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

*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

