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DE JARIGEN ……
17 juni
Isabella Irwin (gr 5)
24 juni
Jessie van Broekhoven (gr 3)
Nikkie van Broekhoven ( gr 3)
26 juni
Vince Legrand ( gr 2)
27 juni
Axel Selier ( gr 8)
28 juni
Jayden van Keulen ( gr 1)
30 juni
Guusje van de Ven ( gr 6)
1 juli
Jay Groeneveld ( gr 3)
5 juli
Melissa Oomes ( gr 3)
6 juli
Jayson Oostrum ( gr 5)
Khloe Soekha ( gr 1)
8 juli
Frankie Zyla ( gr 8)
9 juli
Lorenzo van Weelden ( gr 6)
10 juli
Jesley Brands ( gr 2)
14 juli
Leander Colijn ( gr 2)

VAN HARTE GEFELICITEERD!

Felice ( gr 7)

BELANGRIJKE DATA
21 juni
 Juffendag groep 1 t/m 8
 Info avond oudste kleuters, aanvang 20.00u
22 juni
 Studiedag, alle kinderen zijn vrij!!
27 juni
 Diplomamiddag en musical groep 3
Aanvang: 13.30u
28 juni
 Opvoering groep 1-2
29 juni
 Ouderbedankavond
30 juni
 Rapport 2
5 juli
 MR vergadering, aanvang 19.30u
7 juli
 Wenochtend
12 juli
 Afscheid groep 8
14 juli
 Laatste schooldag

Lorenzo ( gr 6)

Abdullah ( gr 6)

NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Onze school is gezond!
Zoals al eerder aangegeven heeft onze school het vignet Gezonde School
behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet
aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit
behaalde resultaat!
Donderdag 29 juni zal wethouder Brekelmans aanwezig zijn bij de uitreiking van
het vignet. Deze uitreiking vindt plaats om 15.00 uur op het speelplein aan de
Kastanjestraat.
Wij nodigen hierbij alle ouders/verzorgers uit om aanwezig te zijn bij deze
feestelijke gebeurtenis
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
Ook de Pieter Wijten doet mee aan de prikactie op 27 juni.
Op dinsdag 27 juni zullen veel basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. Ook
de Pieter Wijten doet mee aan deze zogenaamde prikactie. Leerkrachten starten op deze dag een
uur later met hun les dan normaal. Voor uw kind betekent dit dat de Pieter Wijten niet om 08.30 uur
begint, maar een uur later om 09.30 uur. Van harte hopen wij dat u de actie steunt en zorgdraagt
voor de opvang van uw kinderen.
Waarom deze actie?
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen
maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel
leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg

dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan
groeien.
In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair
onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie POraad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas
heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!
Vraag
Laat ook uw stem horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort
voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen.
Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met
onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de
generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.
U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus
brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.
Speeltoestel
Een jaar geleden hebben de leerlingen van de Hugo en de Pieter Wijten samen ruim
€ 2000,00 opgehaald voor de aanschaf van een speeltoestel (zie
afbeelding) op de speelplaats van de kleuters. Helaas zijn de
kosten voor de aanschaf van het speeltoestel (inclusief rubber
tegels of kunstgras) en het plaatsen aanmerkelijk hoger uitgevallen.
Hierdoor is er meer tijd nodig om de financiering in orde te maken.
Ik hoop volgende week de financiering helemaal rond te krijgen, zodat de aanschaf en plaatsing van
het speeltoestel in gang gezet kan worden.

NIEUWS VAN DE OV
Kledingcontainer
Wist u dat er op het schoolplein aan de Kastanjestraat 2 een kledingcontainer staat? En dat
opbrengst van deze kleding wordt besteed aan de kinderen van de school? We kunnen dit extra
bedrag erg goed gebruiken voor verschillende
activiteiten op school. Verzamelt u mee?
Oproep
Bij deze wil ik gelijk een oproep doen voor een
nieuwe luizenmoeder.
We zoeken een moeder of vader die ons wil komen
helpen elke maandag na elke vakantie.
Als je het leuk vindt en je weet niet goed hoe de
luizencontrole werkt leggen we je dat uit en helpen je
daar in het begin bij.
Dus als je ons wil helpen mag je Roswitha bellen of
mailen: 06 41370313
Jordy ( gr 6)
J.brands14@ziggo.nl
De luizencontroles gaan vanaf het nieuwe schooljaar s morgens plaats vinden ipv s middags.
Dan kunnen de ouders daar rekening mee houden met de gel en de haren van de meisjes.

PIETER WIJTEN DAG
Op dinsdag 13 juni was het zover….de Pieter Wijten Dag. Een feestelijke afsluiting van het thema
“Engeland”. Al een aantal weken waren de kinderen bezig met de voorbereidingen…. Samen met
een beeldkunstenaar Ton en dramadocent Lilianne.
Tijdens deze dag waren de kinderen verdeeld in diverse workshops… Daar ontdekten ze hun talent
in sport, muziek, dans of koken samen met hulpouders……
’s Middags werd deze dag afgesloten met “the greatest show”, waarin iedereen, mama’s, papa’s,
oma’s en opa’s welkom waren om alles te bewonderen.
Tot slot willen we iedereen bedanken voor de organisatie van deze mooie bijzondere Pieter Wijten
Dag. BEDANKT ALLEMAAL! Kijk voor een korte foto-impressie op onze Facebook pagina!

OPROEP NIEUW OV LID

Gezocht!

Wie wil ons komen versterken in de Oudervereniging in het nieuwe schooljaar?
We zoeken 1 ouder die het leuk vind om leuke dingen op school te doen met de kinderen.
Denk aan:
 Sint
 Kerst
 Carnaval
 Schoolreisje, etc
Bij meerdere aanmeldingen volgen er verkiezingen!!
We zijn een enthousiaste OV die nog een enthousiaste
gemotiveerde ouder zoekt.
Reageer voor 23 juni 2017 bij j.brands14@ziggo.nl
Je krijgt altijd een reactie terug via de mail.
Namens de OV, Roswitha Brands

VAKANTIEROOSTER 2017-2018
Herfstvakantie
14 Oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie
23 december t/m 7 januari
Carnavalsvakantie
9 februari t/m 18 februari
Meivakantie
21 april t/m 6 mei
Hemelvaart
10 t/m 13 mei
Pinksteren

Tristan ( gr 7)

19 t/m 21 mei
Zomervakantie
7 juli t/m 19 augustus

Dit is nog wel onder voorbehoud. De definitieve dagen en de losse studiedagen komen in de
schoolkalender.

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
Werkstuk of spreekbeurt
Zoek je betrouwbare informatie voor je werkstuk of spreekbeurt? Op de site van de bibliotheek
hebben we speciaal voor jou boeken, filmpjes en websites bij elkaar gezocht. Ieder onderwerp is er
voor groep 5/6, groep 7/8 en klas 1/2. Dus altijd informatie die bij jou past! Kijk op:
www.bibliotheek.nl/werkstuk
Meer dan 300 onderwerpen!
De onderwerpen zijn verdeeld over 11 verschillende
thema’;s: De aarde, de landen, steden, planten, dieren,
de mens, geschiedenis, kunst en cultuur,
levensbeschouwing, de samenleving, sport, vrije tijd,
techniek, wetenschap, eten, drinken.
Een leuke animatie bij je spreekbeurt? Bij deze thema’s
hebben we ook meer dan 100 animatiefilmpjes! Kijk hier
maar eens: www.bibliotheek.nl/animaties

(gr

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK
De zomerdip & het belang van lezen in de vakantie
Kinderen in groep 3 willen heel graag leren lezen. Je ziet ze sprongen maken tijdens het schooljaar.
Als de kinderen na de zomervakantie terugkomen op school, is hun leesniveau ineens gezakt. Dat
noemen we de ‘ zomerdip’.
Lezen moet je blijven oefenen, pas na lange tijd gaat het vanzelf.
Vergelijk het met leren fietsen, of schakelen tijdens het autorijden: na
oefening ga je automatiseren en dan pas gaat het vanzelf. Om het
lezen vanzelf te laten gaan, is het dus erg belangrijk om te blijven
lezen. Ook als het vakantie is.
(bron: Lezen 2, 2016)
Kinderen die moeite hebben met leren lezen, lezen aan het eind van
groep 3 meestal nog niet vloeiend of snel genoeg. Ze halen aan het
eind van groep 3 met moeite AVI E3, of misschien AVI M3.
Kyara ( gr 6)
Ze hebben meestal moeite met het automatiseren: het direct herkennen van letters, woorddelen of
woorden gaat niet vanzelf.
Vaak zien we dat die kinderen in hun AVI niveau teruggezakt zijn als ze in de vakantie weinig gelezen hebben.
In groep 4 gaan de lesmethodes uit van minstens AVI M4. Kinderen met een lager AVI niveau krijgen het dan
dus moeilijk.
Ook in de hogere groepen zien we dat kinderen die moeite hebben met vlot en vloeiend
lezen zijn teruggevallen vergeleken met voor de zomervakantie. Daarom is het van groot belang om in de
zomervakantie het lezen bij te houden! Want lezen leer je alleen door het veel te doen!
(bron: Onderwijs Maak Je Samen)
In deze brief geven we tips om ook in de vakantie met letters, woorden en lezen bezig te zijn.
Tip: Kom deze vakantie met je kind naar de bibliotheek, we hebben een leuk presentje voor hem/ haar
klaarliggen!

Hoe lees je met je kind:
 Lees hardop met je kind.
 Praat over de verhalen die je met het kind leest.
 Geef complimenten tijdens het lezen.
 Kies een makkelijker boek als je kind veel fouten
maakt. Je kind moet blijven oefenen, maar het hoeft
geen nieuwe stof te leren: dat gebeurt in het komende
leerjaar op school.





Ryan ( gr 6)

Zoek de moeilijke letters of woorden met je kind op in het verhaal en lees deze woorden
samen hardop. Eventueel kan je kind na afloop van het verhaal de woorden nog eens zelf
hardop lezen.
Geef je kind de kans om fouten eerst zelf goed te lezen. Geef na een paar seconden evt. een
kleine hint en prijs je kind wanneer het lukt om het woord zelf te lezen. Dus: wacht, hint en
prijs! (bron OMJS)

Wat lees je met je kind:
 Download de Vakantiebieb-app om in de vakantieperiode gratis digitale boeken te lezen op
je tablet, voor kinderen èn volwassenen! Je vindt de app in de app-store.
 Kleuters die al lid zijn van de bibliotheek mogen drie weken lang gratis digitale
prentenboeken van Bereslim te lezen. Met hun biebpas kunnen ze een code genereren tot
de, normaalweg betaalde, site van Bereslim. http://www.bereslim.nl.
 In de Bobo, ‘Maan-roos-vis’ en Okki staat in elk nummer een geschikt verhaal. Het maakt
niet uit of het oud of nieuw is!
 Informatieboeken uit de bibliotheek (lidmaatschap is gratis voor kinderen).
 vakantiefolders, campingprogramma’s, brochures van attracties, menukaarten enzovoort.
 Luister naar cd’s met verhalen (deze zijn, samen met het leesboek, te leen bij de
bibliotheek).
 Maak er een spelletje van:
o Nummerbordenspel: van nummerborden letters
lezen, deze noteren in een schrift en met de letters
een woord maken. Wie heeft het snelst een woord
gemaakt? Je kunt vooraf een categorie afspreken:
een dier, eten/drinken, enz.
o Letterbingo: maak een alfabetkaart.
Wanneer onderweg een letter ziet,
Guusje ( gr 6)
mag je deze op je kaart wegstrepen. Wie heeft als eerste zijn/haar kaart vol. Bingo! Je kunt
evt. de minder voorkomende letters (c, q, x) vooraf al doorstrepen, afhankelijk van het
land waar je bent.
o Markeer op een landkaart (ANWB) de plaatsnamen langs de te rijden route. Als je de
voorbij die plaats komt, leest het kind de naam hardop voor en streept ‘m weg.
 Lees regelmatig voor of lees stukken samen hardop (koorlezen). Kies dan boeken en
verhalen die je zelf ook leuk vindt.
 Neem een spelletjesboek met letters mee.
 Maak een 'vakantierugzak' met een of twee 'lekkere' leesboeken, stripboeken, informatieve
boeken, een schriftje of letterstickers.

