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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
We naderen bijna het eind van het schooljaar. De laatste
week komt eraan. Opnieuw een turbulent jaar met een
periode van thuisonderwijs voor de kinderen, ouders en
leerkrachten.
Weinig activiteiten voor de kinderen, Sinterklaas die alleen
kwam, geen sportdag, geen korfbal en voetbaltoernooi,
schoolkampen die afgelast werden, schoolreisjes die
aangepast werden, geen Veerkieker of andere culturele
activiteiten, geen creacircuits met ouders, gescheiden
pauzes. We hebben het allemaal moeten missen.
Toch zijn we wel heel blij met het feit dat we gelukkig naar school mochten vanaf februari en dat we
relatief weinig groepen naar huis hoefden te sturen afgelopen schooljaar. We hopen oprecht dat we
komend schooljaar weer meer mogelijkheden krijgen. Daar kijken we enorm naar uit!

Groep 8
8 jaar hebben de meesten hier op school gezeten, een aantal iets korter. Nog een week en dan gaan
ze ons verlaten. Waar gaan ze eigenlijk allemaal naartoe?
De meeste kinderen gaan naar het Stellingwerfcollege in Oosterwolde toe, daarnaast gaan er
leerlingen naar het terra College, Nassau College en Vincent van Gogh in Assen.
We wensen onze leerlingen enorm veel succes en plezier toe op hun nieuwe school! We zullen
volgende week deze kanjers natuurlijk nog even in het zonnetje zetten! Dat hebben ze absoluut
verdiend.
Wanneer leerlingen vertrekken naar het voortgezet onderwijs, betekent dit soms ook dat we
afscheid nemen van ouders. Ook voor een aantal van jullie is dit de laatste fase van de
basisschooltijd. Ook jullie willen we alvast enorm bedanken voor de afgelopen jaren. De hulp, de
samenwerking, de betrokkenheid, het was heel fijn dat we altijd een beroep op jullie konden
(mochten) doen. Onze hartelijke dank!!

Naast het vertrek van groep 8 zullen er ook nog een paar andere leerlingen van school gaan. Zij gaan
naar een andere basisschool toe. Ook hen wensen we enorm veel succes en plezier toe op hun
nieuwe school.
En we nemen afscheid van een aantal collega’s. Juf Nienke, meester Sicco, meester Jorn en meester
Koen zullen na de vakantie eerst niet terugkeren bij ons op school. We zullen hier met het team
volgende week vrijdagmiddag even aandacht aan besteden.

Laatste schooldag
We beginnen deze dag om 8:30 uur met het ontbijt verzorgd door de Bosberg. Denkt u aan het
meegeven van de beker, het bord en het bestek voorzien van naam. Ook krijgen de kinderen deze
ochtend ranja en een ijsje. Ze hoeven daarom zelf geen eten en drinken mee te nemen. Vervolgens
gaan we per groep binnen- en buitenactiviteiten doen. Onder andere een stormbaan en
springkussen, geregeld door de OV.
We nemen deze dag om 12:10 uur afscheid van groep 8 en de andere schoolverlaters. Alle ouders
van deze kinderen zijn welkom bij het hek van school. Om 12:30 uur zijn alle kinderen vrij.
Kinderen die dat willen, mogen verkleed op school komen.
We gaan er samen een hele leuke ochtend van maken!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
Wie wil ons helpen met schoonmaken?
In de kleutergroepen hebben we veel speelgoed dat wel een opfrisbeurt kan
gebruiken. We zouden het erg fijn vinden als er ouders zijn die even iets mee naar
huis willen nemen om schoon te maken en het voor de zomervakantie weer in
willen leveren.
Ook komende week zetten we buiten bij de ramen van onze lokalen spullen neer
die u mee kunt nemen om schoon te maken. We leggen er ook een lijst bij waarop u kunt
noteren wat u heeft meegenomen. U zou ons er enorm mee helpen!

Groep 3 t/m groep 7
Malmberg stelt voor iedere jaargroep een zomerboek
beschikbaar, ‘Festival’ genaamd. Festival staat boordevol
leerzame opdrachten uit Malmbergmethodes zoals Staal,
Taal actief, De wereld in getallen, Pluspunt, Lijn 3 en
Karakter en nog veel meer! De opdrachten zijn alvast een
voorproefje voor het volgende schooljaar. Klik hier om naar
de site te gaan waar u de zomerboeken kunt downloaden
en printen.

EXTERNEN
Lezen in de zomervakantie

Waarom is zomerlezen zo belangrijk?
Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan het begin van het schooljaar, net na de
zomervakantie, is bij een aantal kinderen een terugval in leesvaardigheid te zien. Dit wordt zomerdip
of zomerverval genoemd. Ouders zijn zich vaak niet bewust van dit verschijnsel. Door in de zomer
door te lezen met je kinderen, zorg je ervoor dat de leesontwikkeling tijdens de vakantie gewoon
doorgaat. We zetten vijf tips op een rij om zomerverval tegen te gaan.
Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je
favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen. Of in je eigen achtertuin,
dat kan natuurlijk ook!

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de
zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes voor beginnende lezers zijn ideaal
om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen, denk bijvoorbeeld aan
Ganzeborden of aan (junior) scrabble. En ken je het AVI-kwartet van de Gorgels al? Leerzaam en
grappig tegelijk!
Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer!
Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek of neus eens rond in onze webshop en laat je kind zelf een
stapel boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen
lezen
Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil
gaan bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een
favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en samenleesboeken zijn leuk èn zinvol
om te lezen.
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