
 

 

 

 

   INFORMATIEBRIEF NR. 23 ( 14 juni 2018) 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Bedankje van het Overblijfteam 
Wij willen de kinderen, het team en de ouderraad heel hartelijk bedanken voor de 

leuke attentie tijdens de nationale overblijf dag van donderdag 7 juni. 

Groetjes het Overblijfteam. 

 

Woensdag 23 mei was de MR vergadering. 

De volgende punten zijn besproken: 

  

• Personeelszaken: juf Ineke en juf Rianne zijn met ziekteverlof. Gelukkig 

hebben we de vervanging goed kunnen regelen. 

• Trendanalyses zijn bekeken en besproken 

• MR verkiezingen: Vanuit het personeel zat de zittingstermijn van Roos erop. 

Roos stelde zich niet meer verkiesbaar. Vanuit het team is  Jadine  bereid 

gevonden om vanaf volgend schooljaar plaats te nemen in de MR. 

• Schoolkalender 2018-2019: er volgt een lange discussie over de geplande 

studiemomenten. Er worden allerlei opties besproken. Dit komt de volgende 

vergadering terug. 

• Formatie: nog niet duidelijk. 

• MR statuut en MR reglement: zijn akkoord bevonden. 

 

Juf Rianne: “Bedankt voor de bloemen!” 

 

 
Juf Rianne wil via deze weg alle ouders bedanken voor de 

mooie bos bloemen die zij via de ouderraad heeft ontvangen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Lezen in de vakantie 

Vakantielezen: 5 tips 

Als je kind tijdens de vakantie lekker leest, blijft het leesniveau op peil. Dat  is 

belangrijk, want daar werken we tijdens het schooljaar immers hard voor. Alle  

kinderen kunnen meedoen, jonge kinderen kun je immers voorlezen. De 

hoeveelheid boeken is niet belangrijk, gewoon lekker lezen wel! 

Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie 

gewoon doorgaat? 

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen! 

Laat je kind zien dat lezen leuk is en iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus 

lekker zelf je favoriete boeken (of tijdschriften!) in en ga bij de tent zitten lezen, of 

aan de rand van het zwembad, aan het strand, in de zon in de tuin. 

 Tip 2: Speel leuke (taal-)spelletjes 

Tijdens regenachtige dagen slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt 

zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes, zoals scrabble (junior), 

boggle, woordkwartetten of een kwis, zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. 

Ook spelletjes dragen bij aan lezen! 

 Tip 3: Kinderboeken mee! 

De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in 

de vakantiekoffer! Je kind mag gratis lid worden van de bibliotheek. Dus ga samen 

naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de 

vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.  

 

Extra tip:  

De Vakantiebieb-app. In de maanden juli en augustus is de vakantiebieb geopend! 

Met deze app kan je gratis boeken lezen op je tablet, voor kinderen èn volwassenen. 

Je vindt de app in je app-store. 

Strippenkaart. Op school krijgt je kind een strippenkaart mee (of haal ‘m op in de 

bieb). Elke keer als je kind boeken gaat lenen tijdens service-uren, krijgt het bij de  

 



 

 

 

 

 

 

 

info-balie een stempel op de kaart. Is de strippenkaart vol? Dan krijgt je kind een 

cadeautje! 

Meegroeiboeken. Dat zijn ideale boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze 

oplopen in AVI niveau waardoor je kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten 

leest. Vraag in de bibliotheek naar deze boeken! 

Tip 4: Lezen is overal 

Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de 

dierentuin die je wilt gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat 

of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, lees-

doe-boeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen. 

 

 Tip 5: Vertier op de achterbank 

Voor lange autoritten zijn er bijvoorbeeld vakantie-doeboeken. Rijden maar! 

 

Bonustip: Houd tussen 1 juli en 31 augustus de Facebookpagina van de 

bibliotheek in de gaten. We hebben dan een leuke en actieve Vakantie-leesactie! 

Kijk voor alle info over vakantielezen en onze acties op 

bibliotheekmb.nl/vakantielezen 

Hobbyclub 

Beste meisjes en jongens, 

 

Vind je het leuk om te knutselen en maak je graag 

mooie dingen? 

Dan is de hobbyclub echt iets voor jou. 

 

Wat maken we bij de hobbyclub? 

We maken heel veel verschillende opdrachten. De 

ene keer iets wat na één les klaar is, de volgende keer weer een grote opdracht waar 

we twee of drie lessen mee bezig zijn. 

 

En dat is niet alleen knippen, plakken en verven. We maken ook opdrachten met 

allerlei verschillende materialen, zoals stof, mozaïek, klei, natuurlijke materialen 

zoals dennenappels enz. 

En natuurlijk ook timmeren, figuurzagen, solderen, papier machee.Kortom, te veel 

om op te noemen. 

 

 

http://www.zwijsen.nl/Webwinkel/Home/Kinderboeken/Boekenseries/Beginnende-lezers/Meegroeiboeken.htm
https://www.bibliotheekmb.nl/vakantielezen/vakantielezen.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer is de hobbyclub? 

De lessen van de hobbyclub zijn elke woensdag avond van 19.00 uur tot 20.00 uur 

in de hobbyruimte van Den Bolder. Het nieuwe seizoen start weer in september en 

duurt tot de meivakantie (28 lessen). 

 

Voor wie is de hobbyclub? 

Omdat we zoveel verschillende soorten opdrachten maken 

is de hobbyclub leuk voor zowel jongens als meisjes. Zit je 

volgend schooljaar in groep 5 t/m 8 of de eerste klas van het 

voortgezet onderwijs, dan ben je van harte welkom. Ook 

kinderen die buiten Waspik wonen of naar school gaan zijn 

uiteraard van harte welkom. 

 

Opgeven en kosten. 

Wil je vanaf september ook naar de hobbyclub komen, dan kun je je nu al opgeven. 

De kosten voor een heel seizoen zijn € 39,- 

Opgeven of meer informatie kan via een mail naar heliko@home.nl of telefoon 

0416-314026. 

(Bij opgeven graag vermelden: naam-adres-geboortedatum-telefoonnummer-

groep/klas volgend schooljaar). 

 

Tot ziens in september bij de hobbyclub! 

Eefje, Willemien, Judy, Desiree en Liesbeth 

Hobbyclub Den Bolder 

Waldstille 

Een paar jaar geleden hebben kinderen uit de huidige groep 6 als 

figuranten meegespeeld in de film Waldstille. Deze film zal op 

24 juli op dvd uitkomen. Deze is te bestellen (en nu al te 

reserveren)  via bol.com. 

Wij ontvangen geen provisie maar wilden u wel hiervan op de 

hoogte brengen.  

 

mailto:heliko@home.nl

