
Hallo allemaal
De schoolreis komt er aan. Eerst heb je maandag vrij (pinksteren) en dinsdag 
gaan we op pad. Jippie! groetjes juf Els
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Jarig: 
9 juni Amal groep 1/2B  
12 juni Djylano groep 5 

gefeliciteerd!!!
Schoolreis nieuws
Komende dinsdag, direct na de vrije maandag, gaan we op schoolreis!!!!! 
Groep 1-2 en 3 gaan naar het Plaswijckpark in Rotterdam en
Groep 6-7 en 8 gaan naar Duinrell in Wassenaar
Hieronder even kort de afspraken om deze dag te laten slagen:
- De kinderen mogen gewoon om 8.30u op school komen. De bus vertrekt rond 9 uur.
- U mag uw kind eten en drinken meegeven voor de korte pauze en de middagpauze.
Geef alstublieft niet teveel snoep mee want kinderen worden op zo’n spannende dag snel misselijk.
- Houdt u rekening met het weer en wat de kinderen voor kleren aandoen?
- Geef geen kostbaarheden en glazen flessen in de tassen mee graag.
- Geld en telefoons is voor eigen risico!
- In de bussen wordt niet gegeten en gedronken.
- We verwachten terug te zijn rond 17.00 uur 
- Parkeer NIET voor de school. Er moeten 3 bussen komen te staan!!! 
We hopen op een gezellige dag met mooi weer!

Groep 8 kamp
Kamp was leuk, spannend en een eng met de spooktocht. 
juf Els was de kok op de laatste avond hadden we geBBQt. 
De spooktocht was ontzettend eng zoals ik dacht maar toch leuk 
en we hebben nieuwe dingen geleerd zoals een nieuw spel en nieuw eten. 
We hebben marshmallows geroosterd en 
meneer bram heeft ons een eng verhaal verteld over 
een oude man met een houten been maar 
we hebben het heel leuk gehad en dit was het kamp van groep acht.
Groetjes Gianni

Kamp was heel erg leuk en de spooktocht vond ik leuk. 
En we hebben ook lekker gegeten want juf Els heeft lekker gekookt. 
En ook veel spelletjes gedaan en ook buiten gespeeld en 
ook lekker geBBQt met alle juffen en meneren.
D’Angelo

Het was super leuk, vooral het slapen want midden in de nacht 
maakten kinderen iedereen wakker en ook weer andersom, 
het eten was ook super lekker door juf Els gemaakt, 
en we hebben heel de dag leuke spelletjes gedaan, 
op dinsdag avond hebben we de spooktocht gedaan 
het was echt super leuk. #meneerbram #superkamp
Jayden

Jayden, je vroeg mij om deze foto te plaatsen. 
En je ziet, ik doe wat ik beloof ;-) 

Groetjes juf Els



Al is het maar 10 minuten
Al is het maar 10 minuten.... Tips en ideeën over lezen met je kind.
Bewaak de tijd! Maar doe het niet zelf. 
Ofwel zet een eierwekker of iets dergelijks op de te oefenen tijd en plaats die achter jullie, in ieder geval zo 
dat je hem niet ziet en vooral niet hoort tikken. 
Hierdoor kun je samen met je kind mopperen op de tijd die traag gaat of blij zijn met de tijd die vliegt. 
Als de wekker afgaat stop je meteen, al is het midden in een zin. 
Niet nog even de zin of bladzijde aflezen! 
Als je kind na een tijdje aangeeft dat hij/zij dat wel wil, dan heb je heel wat gewonnen. 
Op deze manier ben je het oefenmaatje van je kind en niet de tijdbewaker. 

DE VAKANTIEBIEB-app – Gratis E-books lezen
Om te voorkomen dat het leesniveau van de kinderen gaat zakken in de vakantie, 
is het belangrijk om te blijven (voor)lezen in de zomervakantie. 
Weet je nog niet welk boek je mee wilt nemen op vakantie? 
Er staan leuke e-books voor je klaar in de VakantieBieb! 

Net zoals vorig jaar kun je deze zomer weer e-books lezen op een tablet of smartphone met de VakantieBieb. 
Je kunt ook meedoen aan een winactie. Download vanaf 1 juni de app en maak kans op een iPad mini! 
Kijk voor de voorwaarden op  www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb

De VakantieBieb opent 1 juni 2019 en sluit op 31 augustus 2019 voor jeugd 
en is vanaf 1 juli voor volwassenen beschikbaar.


