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Groepsindeling in het nieuwe schooljaar 

Met de zomervakantie in zicht, gaan de gedachten ook uit naar het nieuwe schooljaar en zijn leerlingen en 

ouders benieuwd in welke groep en met welke meester of juf volgend jaar gewerkt wordt.  

Vandaag (vrijdag 15 juni) is de brief aan alle ouders verstuurd met informatie hierover. De brief is eveneens te 

vinden op de website.  

 

Op dinsdag 19 juni a.s. is er om 18.30 uur een informatiebijeenkomst op school (aula), waarin uitleg wordt 

gegeven over o.a. de groepssamenstelling. U bent van harte welkom! 

 

 
 

 

Vertrek bussen voor het schoolreisje 

Donderdag 14 juni was de dag van de schoolreis! De zon scheen volop bij vertrek van de bussen en op de 

gezichtjes stond een gezonde spanning. Leuk om te zien hoe enthousiast de ouders, opa’s en oma’s hun kroost 

uitzwaaiden.  

“Blijft toch een dingetje” hoor ik zeggen! En dat is waar, je kind heeft een leuke dag maar het afscheid (vooral 

van je kleuter) blijft even slikken. 

Dit jaar hadden we wat extra werk voor de reis naar Bobbejaanland in België van groep 7 vanwege de 

aangescherpte veiligheidsmaatregelen en de privacywet. Verzamelen van ingevulde formulieren door de ouders 

en ID’s van de leerlingen. Maar dat mocht de pret niet drukken, zal vast wederom een geweldig uitje geweest 

zijn! 

 

 
 

   

Lezen in de zomervakantie 
Het einde van het schooljaar komt in zicht.  
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Wij vragen u om de geleende bibliotheekboeken in de week van 25 juni in te leveren en we nodigen u uit om 
boeken te lenen om de vakantieperiode te overbruggen.  
De zomervakantie lonkt…Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan normaal. Uit 
onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een terugval in leesontwikkeling 
hebben, doordat niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat leerlingen bij de start van het nieuwe 
schooljaar niet meer het niveau hebben dat ze voor de zomervakantie hadden. Dit wordt de zomerdip genoemd. 
Het is dus belangrijk dat uw kind ook in de vakantie blijft lezen. 
Zie bijlage voor meer informatie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


