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Augustus
Birthdays!
1- Victor en Rayan
3 - Mike
10 - Nikki
14 - Aneley en Nathalie
16 - Ibrahim
17 - Jens
25 - Rozhin
26 - Mirza
30 - Thomas
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School
Lezen in de vakantie
Het is belangrijk dat kinderen goed kunnen lezen. Elk
jaar besteden we op school veel aandacht aan de
leesvaardigheid van de kinderen. We zijn er dagelijks
mee bezig om dit te verbeteren. Nu lonkt er een
welverdiende vakantie. Heerlijk natuurlijk, maar zo’n
vakantie kan gevolgen hebben voor wat de kinderen in
de afgelopen maanden geleerd hebben. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat de leesvaardigheid achteruit kan
gaan als er niet meer dagelijks geoefend wordt. Wij
willen deze achteruitgang graag voorkomen en daar
kunt u ons bij helpen! Helpt u mee? U bewijst uw kind
een grote dienst door ook in de vakantie samen met uw

Juf Bente

kind regelmatig te lezen. Liefst elke dag een kwartiertje.
Wissel af als uw zoon / dochter dat fijn
vindt: Samen lezen, voorlezen. Geef ook regelmatig
complimenten!

Hallo allemaal,
Ik ben juf Bente en ik ben 23 jaar oud. Afgelopen jaar
ben ik afgestudeerd in groep 7 bij juf Yvet. Ik heb daar

Zomervakantie

een ontzettend leuk jaar gehad en de school is mij
super goed bevallen. Nu heb ik het geluk dat ik hier

De zomervakantie staat bijna voor de deur!

op school mag blijven!

Na een bijzonder, maar mooi jaar wensen we iedereen een

Aankomend jaar zal ik voor groep 7 staan. Ik heb veel

hele fijne zomervakantie en tot maandag 6 september!

zin om deze groep les te mogen geven.
We gaan er een leuk en leerzaam jaar van maken!
Tot volgend schooljaar!

Inzet NPO-gelden
De extra van de gelden vanuit de overheid gaan we in
het nieuwe schooljaar als volgt inzetten:
Remedial Teacher (Marianne van Zuthpen) voor
Rekenen & Begrijpend Lezen op dinsdag-,
woensdag-, donderdagochtend.
Remedial Teacher (Femke Wetzer) voor NT-2 (taal)
op donderdag- en vrijdagochtend.
Extra inzet van kleuterleerkracht ter ondersteuning
bij groep 1/2a en 1/2b totdat de instroomgroep
compleet is.
Aanschaf van de rekenmaterialen 'Met Sprongen
Vooruit'
Leerkrachten volgen een opleiding rondom de
rekendidactiek.

School
Oproep!
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar ouders
die het leuk vinden om te komen helpen in onze
schoolbibliotheek. Wie belangstelling heeft kan zich
melden bij juf Wendy,

Studiedagen en
vakantierooster 2021-2022
Studiedagen:
13 oktober
6 december
23 maart
23 en 24 juni
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Tweede Paasdag:
Koningsdag:
Meivakantie:
Hemelvaart :
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

Nieuwe collega
25 t/m 29 oktober 2021
27 december 2021 t/m 7 januari 2022
28 febr. t/m 04 maart 2022
18 april 2022
27 april 2022 (valt in de meivakantie)
25 april t/m 6 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
25 juli t/m 2 september 2022

Door de inzet van de NPO-gelden hebben we afgelopen
week een vacature uitgezet voor de toekomstige
instroomgroep 0/1. Marianne Lauwers zal vanaf het
nieuwe schooljaar ons team komen versterken. Zij is
een ervaren kleuterleerkracht en werkt dit schooljaar bij
Kindcentrum de Raagten. Volgend schooljaar zal
Marianne samen met juffrouw Maartje in de eerste
periode extra ondersteunen bij de kleutergroepen.
Rond de herfst/kerstvakantie gaan zij samen de
instroomgroep 0/1 draaien.

Interne verhuizing
Volgend schooljaar starten we rond de
herfst/kerstvakantie een nieuwe instroomgroep 0/1.
Dit betekent dat we dan met drie kleutergroepen
gaan werken. Hiervoor zijn we intern aan het
doorschuiven. Groep 4 gaat naar de
personeelskamer en groep 3 naar het lokaal van
groep 4. Groep 1/2b komt in het lokaal van groep 3.
De personeelskamer is vanaf volgend schooljaar in
de keuken. De werkplek van de conciërge is
verplaatst naar het administratie ruimte bij de
hoofdingang. En het kopieerapparaat is verplaatst
naar de aula.

School

Peuteraanbod
Jarigen
Op 21 juli is Taylan 4 jaar geworden. Na de zomervakantie
gaat Taylan naar de basisschool. Op 29 juli wordt
Marvellous 4 jaar. De jarigen in augustus zijn Nikki 10
augustus, Aneley en Nathalie 14 augustus. Zij worden 3 jaar.
Op 18 september wordt Robert 4 jaar.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een fijne dag
gewenst.

Peuterwerk in de zomervakantie
De peuters mogen nog een extra week komen. Het extra
aanbod vindt op maandagmorgen, dinsdagmorgen en
donderdagmorgen op locatie de Vlinder plaats. Ook in de
laatste week van zomervakantie mogen de peuters extra
komen. We wensen ze veel speelplezier.

Afsluiting schooljaar
Dinsdag 20 juli hadden we onze jaarlijkse afsluitingsfeestje. Tot onze verrassing kwam Minnie Mouse op bezoek. De
peuters hebben samen liedjes met haar gezongen en gedanst. Het was een groot succes.
Ook hadden een paar ouders nog lekkere hapjes gemaakt. Het was een hele gezellige ochtend.
We wensen alle ouders en kinderen alvast een hele fijne vakantie.
Groetjes, Ellen, Marielle, Jeske en Petra

Dagopvang
We hebben 2 kindjes die volgende maand jarig zijn, Victor en
Rayan worden allebei in augustus 1 jaar! Alvast gefeliciteerd
Victor en Rayan en een fijn, feestelijke dag alvast.
De zomervakantie staat voor de deur.......en dat betekent dat
de leidsters een wel verdiende vakantie hebben, na dit gekke
coronajaar.
Elise heeft vakantie van 24 juli t/m 13 augustus;
Anke heeft vakantie 16 augustus t/m 3 september;
Lisa heeft vakantie van 16 augustus t/m 27 augustus;
En Idil werkt al de 6 weken, jippie!!
De rest is opgevangen door het vast personeel van de locatie
(en natuurlijk de leidsters van de babygroep)
Heel af en toe is er inval van onze vaste invalpool bij Korein.
We zijn op de groep bezig met een pedagogisch experiment, onder begeleiding van een pedagogische coach. Met
een experiment gaan we nadenken, wat we misschien anders kunnen doen op de groep of waar we graag aan
zouden willen werken. Wat de ontwikkeling van onze kinderen nog meer stimuleert. Onze pedagogische coach
helpt ons daarbij. In elk werkoverleg bespreken we het pedagogische experiment en komen er weer anderen
ideeën, die weer kunnen toepassen op de groep.
Wij hebben ervoor gekozen om meer te gaan werken met “open eind speelgoed” Wat is open eind speelgoed: dat
het kind, met het materiaal, met een beetje fantasie alle kanten mee op kan. Maar ook kosteloos materiaal.
Bijvoorbeeld wat we al gekocht hebben of al hebben, blokken met allerlei figuren en inhoud (spiegeltjes/
bolletjes), ballen waarmee je kan spelen/ iets instoppen of voelen door het verschillende soort materiaal. Een
houten regenboog. We denken ook aan kosteloos materiaal zoals een vergiet, pollepels en plastic lepels (hebben
we ook al gekocht) of bijvoorbeeld een rubberen vorm waar je cup cakes in kan bakken of verschillende stofjes etc.
We hebben ook houten mandjes gekocht en in de kast gezet. Zodat onze kinderen het speelgoed ook zelf kunnen
pakken. Daardoor zien we een hoge betrokkenheid bij de kinderen. Ze vinden het leuk om met dit soort materiaal
te spelen en te ontdekken. Zeker omdat ze het nu ook zelf kunnen pakken. We gaan na de vakantie verder met dit
experiment.

Alle ouders mogen weer tot de deur van de babygroep komen
om hun kind te brengen en op te halen. We willen nog even
wachten met het brengen en ophalen op de groep. Omdat
dat misschien nog een beetje te druk kan worden. Dit in
verband met het coronavirus.
Vraagje aan de ouders: Zouden jullie goed alle namen op de

flesjes willen zetten, we hebben veel kleine kindjes. Dus ook
veel flessen. En als je eten meeneemt bv. warm eten voor je
kind, goed de naam op het bakje en datum wanneer het
gemaakt is of uit de vriezer gehaald. Dank jullie wel.

Wie er vakantie heeft, geniet ervan!
Groetjes, Anke, Lisa, Idil en Elise.

Mooiste tekening

Nazli
GROEP
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Bĳlagen
Tijdens de zomer kunnen kinderen de mooiste verhalen beleven.
Gewoon op hun telefoon of tablet.
Met de gratis online Bibliotheek-app download je de leukste
e-books en luisterboeken.
Ook als je nog géén lid bent van de bieb.
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html

