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Hallo allemaal,
Heb je de foto’s van de schoolreis al op de website gezien?
Wat hebben we een lol gehad.
Nu nog even een paar weekjes doorwerken en dan kan de vakantie 
beginnen. Zet ‘m op!
Groetjes Juf Els

Wisten jullie dat..., 
... je je voor de VakantieBieb-app alleen maar even hoeft te registreren?
... je niet eens lid hoeft te zijn van de bibliotheek?
... er ook een poezie-app is met gedichten?
... je er zelfs een i-pad mini kunt winnen?
... de kinderen van groep 8 deze week de laatste lesweek hebben?
... zij de week erna 3 dolle dagen hebben?
... dan heel veel leuke dingen gaan doen?
... afscheid zullen gaan nemen van de Weerijs op 9 juli?
... en dan vakantie hebben?
... er vrijdag een veteraan in de klas komt bij groep 8?
... hij ons alles zal gaan vertellen over zijn tijd in Afghanistan?

Ingenhouszplein, 
Gelukkig waren er een paar kinderen die tijd konden vrijmaken 
om mee te doen met de flash-mob-opening 
van het Ingenhouszplein.
Zij zorgden met de fanfare, de Rooi-Panne en Driekes ervoor 
dat het plein feestelijk geopend werd. 
Het was een heel gezellig feestje!

Jarig
Er zijn geen jarigen deze week

Gratis VakantieBieb-app, 
Lezen in de Vakantie met de gratis VakantieBieb-app !! 
Hallo jongens en meisjes, beste ouders
Wat was het gezellig op de Weerijsdag! 
Een dag waarop het plezier in lezen centraal stond. 
In de vakantie is de Bibliotheek op School natuurlijk gesloten.
Dat is heel jammer want uit onderzoek blijkt dat als kinderen in de vakantie niet lezen, 
ze zomaar 2 niveaus kunnen terugvallen in hun leesontwikkeling. 
Maar… daar heeft de bibliotheek iets op gevonden.. De VakantieBieb-app. 
Deze is te downloaden via de App Store en de Google Play Store. 
Kinderen èn volwassenen kunnen daar gratis e-books downloaden t/m 31 augustus. 
Dus…. Lekker lezen!
Groetjes, juf Ans


