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SCHOOLBIBLIOTHEEK
Afgelopen vrijdag hebben we een gezellige boekenmarkt op het schoolplein gehad. Het mooie
weer heeft ons hier wel bij geholpen. Er zijn enorm veel boeken verkocht. De kinderen kunnen
hun hart op halen in de zomervakantie en lekker veel lezen. Er is in totaal €300,00 opgehaald.
Van dit geld zullen we onze schoolbibliotheek gaan inrichten. Er zijn ook verschillende
picknickmanden gevuld met borden, koppen en bestek verkocht, maar mocht u er nog één willen
hebben dan kunt die voor €5,00 bij mij kopen.

VAKANTIEBIEB
Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 á 2 AVI niveaus
terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk
en dat kan heel goed digitaal met de VaklantieBieb-app van de Bibliotheek. Op de VakantieBiebapp voor tablet of smartphone, is onder andere een selectie van digitale kinderboeken (e-books)
opgenomen. De nieuwste versie van de VakantieBieb is van 1 juni tot en met 30 augustus 2015 te
downloaden in de App Store en Google Play Store. Op www.vakantiebieb.nl vindt u meer
informatie. VakantieBieb is trouwens ook leuk voor volwassenen.

CONTINUROOSTER
Voor de zomervakantie moeten bijna alle groepen verhuizen naar een ander lokaal. Dit doen we
omdat dit het samenwerken tussen de groepen makkelijker maakt, wat vooral voor IPC prettig is.
Om dit te kunnen realiseren hebben we op donderdag 12 juli een continurooster gepland. Dit
betekent dat de kinderen allemaal op school blijven eten in hun eigen klas en dat de kinderen om
14.15 uur vrij zijn. De TSO en BSO zijn hiervan op de hoogte gebracht.
UITZWAAIEN
Vrijdagmorgen om 11.30 uur gaan we het schooljaar uitzwaaien. Er zal een ‘open podium’ op het
plein staan en de leerlingen zullen enkele liedjes zingen en dansjes doen. Groep 8 gaat dan echt
afscheid nemen en ze zullen nog een paar liedjes uit de musical laten horen.
U bent van harte welkom om samen met de kinderen en collega’s de vakantie in te luiden.
STAKINGSDAG
Op woensdag 12 september staat er een onderwijsstaking gepland voor het personeel van de
basisscholen in de provincie Zuid-Holland en Zeeland. Of onze leerkrachten gaan staken is nog
niet duidelijk, maar het kan zijn dat de kinderen op deze dag geen school hebben, omdat de
school gesloten is.
RAPPORTEN
Veel kinderen hebben het rapport al meegegeven. Mocht u dat nog niet gedaan hebben wilt u het
rapport dan nog inleveren? Het zou jammer zijn als het rapport in de vakantie zoekraakt.

De zomervakantie gaat beginnen
Een tijd van ontspanning en plezier
Op zoek naar gezelligheid en vertier
En lekker genieten van het zonnen.
Eropuit trekken naar een ander land
Vrij, niets verplichts te hoeven doen
Luieren mag ook met goed fatsoen
Aan de wijde zee en op het strand.
Kijken naar de mooie golvende baren
De zon bij het strand zien ondergaan
Prachtig, om dit te kunnen gadeslaan
Het doet je goed, dit te mogen ervaren.
Je ziet dan overal Gods grootheid
Dat Hij alles zo perfect heeft gemaakt
Zodat je er blij en ontroerd door raakt
God zij hiervoor geprezen, wijd en zijd.

