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Ouderavond groep 3-7
Aangezien de ouderavond in maart niet is doorgegaan, willen we aan het eind van dit
schooljaar graag alle ouders van groep 3 t/m 7 uitnodigen op donderdag 2 juli of maandag 6
juli voor een gesprek. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
Ook hebben we nu een ander rapport dan u gewend bent. Het coronarapport!
Vanwege de Coronamaatregelen zullen we ons moeten houden aan de richtlijnen. Daarom
zullen de gesprekken als volgt plaatsvinden:
1. Om zo min mogelijk volwassen in de school te hebben, is ervoor gekozen dat de
gesprekken door 1 leerkracht gevoerd worden. We willen u ook vragen om met 1
ouder naar het gesprek te komen.
2. De gesprekken vinden dus in de school plaats. De leerkracht zorgt ervoor, dat er 1,5
meter afstand tussen u en de leerkracht zit.
3. We vragen u om in de gang op GEPASTE AFSTAND van elkaar te wachten. We zorgen
ervoor dat de stoelen in de gang ver genoeg van elkaar staan. Mocht u het prettiger
vinden om buiten te wachten, dan kan dat natuurlijk ook. De leerkracht zal u dan
buiten komen ophalen.
4. We zullen de lokalen zoveel als mogelijk ventileren, vandaar dat er dus ramen open
zullen staan.
We hopen dat we op deze manier het schooljaar goed kunnen afsluiten.

Doorschuifmiddag
Op maandag 29 juni zullen de kinderen van groep 3 t/m 7 kennis gaan maken met de
leerkrachten van hun nieuwe groep. Deze zal plaatsvinden van 13.30-14.30u.
De oudste kleuters gaan op donderdagmiddag 25 juni kennismaken in groep 3.

Schoolfoto’s
Aangezien het dit jaar niet mogelijk is om de schoolfotograaf schoolfoto’s te laten nemen
willen we toch als herinnering aan dit jaar een groepsfoto maken van elke groep.
De foto is een cadeautje van de ouderraad.
De foto zal gemaakt worden op maandag 29 juni, voorafgaand aan de kennismaking met de
nieuwe groep.

Wanneer wel naar school
Het RIVM heeft de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast.
- Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS mogen naar het
kinderdagverblijf of groep 1 of 2 van de basisschool, behalve als zij een contact zijn van een
patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een volwassen gezinslid hebben met
klachten die passen bij COVID-19.

· Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid die bij COVID-19
kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op
verzoek van de ouders getest worden.

Vaderdag
Aanstaande zondag is het weer vaderdag. De groepen 1
t/m 4 hebben voor de papa’s weer iets moois gemaakt. De
leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben hier helaas geen tijd
voor gehad.
Wij wensen alle papa’s een heel fijne dag.

Nieuws van de bibliotheek: Vakantielezen
4 Tips
Het is belangrijk om te lezen tijdens de vakantie.
Dan blijft je kind oefenen.
Het hoeft niet met saaie oefeningen, maar juist
met leuke boeken! Dat mogen ook strips en
informatie-boeken zijn. Alle kinderen kunnen
meedoen, jonge kinderen lees je voor.
Het is niet belangrijk hoeveel je leest, maar wel dàt
je leest!
Tip 1: Lees zelf ook!
Laat zelf zien dat je leest voor je plezier. Pak dus lekker zelf een boek of tijdschrift en ga
lezen.
Lees aan de rand van het zwembad, bij de tent, aan het strand, in de zon in de tuin.
Tip 2: Speel leuke (taal-)spelletjes
Speel spelletjes waarbij je kind moet lezen, zoals scrabble(-junior), boggle, een kwartet of
een kwis.
Tip 3: neem kinderboeken mee!
Je kind mag gratis lid worden van de bibliotheek. Ga samen naar de bibliotheek en laat je
kind zelf een stapel boeken uitkiezen.
Boeken die eigenlijk nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen.

Tip 4: Lezen is overal
De menukaart in het restaurant, borden langs de weg, de folder van de dierentuin of het
pretpark: alles kun je lezen!
Ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol.
Extra tips:
De Vakantiebieb-app. In juli en augustus is de vakantiebieb-app te downloaden! Met deze
app kan je gratis boeken lezen op je tablet of telefoon.
Er zijn boeken voor kinderen én volwassenen. Je vindt de app in je app-store.
Meegroeiboeken. In deze boeken staan verhalen op verschillende AVI-niveaus. Zo leest je
kind steeds teksten die steeds een klein beetje moeilijker worden.
Vraag in de bibliotheek naar deze boeken!
Kijk voor nog meer informatie op https://www.bibliotheekmb.nl/vakantielezen.html

