HOFNIEUWS
Agenda
Dinsdag 3 juli
Woensdag 4 juli
Woensdag 4 juli
Vrijdag 6 juli
Ma 8/7 t/m vr.16/8

Groep(en)
1 t/m 7
8
1 t/m 7
1 t/m 8
1 t/m 8

Activiteit
Rapporten mee
Uitzwaaien groep 8 (9.45 uur)
Wisselochtend (10.45 uur)
Laatste schooldag
Zomervakantie

UITZWAAIEN LEERLINGEN GROEP 8
A.s. woensdag 4 juli gaan de leerlingen van de groepen 8 onze school
verlaten.
We zwaaien de kinderen uit vanaf 9.45 uur. Ouders/verzorgers en andere
belangstellenden zijn hierbij van harte welkom op het schoolplein.
Team

RAPPORT MEE OP DINSDAG 3 JULI
Op dinsdag 3 juli krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7
het rapport mee.
Team

BERICHT VAN DE LEESCOORDINATOREN: DE ZOMERLEESDIP

Zie bijlage 1 van deze nieuwsbrief.
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BERICHT VAN DE WERKGROEP VEILIG NAAR SCHOOL
VERKEERSBRIGADIERS
Wij zijn heel blij te kunnen mededelen dat zich alsnog ouders
hebben gemeld om de open plekken te vullen als
verkeersbrigadier. Volgend schooljaar kunnen we dus gewoon
doorgaan! Natuurlijk mogen zich nog altijd nieuwe
volwassenen melden via r.spoormans@veldvest.nl.
We willen alle volwassen- en jeugdbrigadiers die afscheid
nemen, heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Maar
natuurlijk bedanken we ook alle brigadiers die in het nieuwe
schooljaar willen doorgaan.
De nieuwe brigadiers, vanuit de ouders en de huidige groepen
7, heten we van harte welkom.
Op dinsdag 28 augustus is er voor de nieuwe brigadiers, vanuit de ouders en de huidige
groepen 7, een korte brigadierscursus. Nadere informatie volgt nog.
We gaan er weer een veilig nieuw schooljaar van maken!
Prettige vakantie allemaal.
Werkgroep Veilig Naar School

OVERZICHT VAKANTIE- EN STUDIEDAGEN
Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Studiedag
2e Pinksterdag
Calamiteitendag

Ma. 1 oktober 2018
Ma. 15 t/m vr. 19 oktober 2018
Do. 6 december 2018
Ma. 24 december 2018 t/m vr. 4 januari 2019
Wo. 30 januari 2019
Ma. 4 t/m vr. 8 maart 2019
Di. 26 maart 2019
Ma. 22 april 2019
Ma. 22 april t/m vr. 3 mei 2019 (incl. 2e Paasdag en
Koningsdag)
Do. 30 t/m vr. 31 mei 2019
Vr. 7 juni 2019
Ma. 10 juni 2019
Wo. 19 juni 2019, Leerlingen hebben vrij als er geen calamiteit is
geweest (bijv. brand) waardoor er een lesdag is uitgevallen.

Zomervakantie

Ma. 8 juli t/m vr. 16 augustus 2019
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EN DAN EVEN DIT….
Cordaad Welzijn organiseert activiteiten in de zomervakantie. Wil
je meedoen? Kijk dan op de site van Cordaad Welzijn, tienerwerk.
Hier staan activiteiten voor de zomervakantie vermeld. Meld je aan
bij Denicevanamstel@cordaadwelzijn.nl en vermeld in de e-mail je
naam, telefoonnummer en de activiteiten waar je aan mee wil
doen.
De locatie wordt bekend gemaakt in de bevestigingsmail.
Cordaad Welzijn

TIP
Meenemen werkjes
Geeft u uw kind een plastic tas mee? Hierin kunnen de werkjes
en andere spulletjes in meegenomen worden. Zet u a.u.b. de
naam van uw kind op de tas?

WIST U DAT….
er in Nuenen sinds kort een Trollenbos is? Het Trollenbos is een leerzame en leuke plek voor
jongens en meiden t/m 10 jaar! Hier leren kinderen op een speelse wijze goed omgaan met
het milieu en de natuur.
Het is in de maanden juni en juli 2018 mogelijk om met een
kinderfeestje gratis de schatkist activiteit in het Trollenbos te
spelen.
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Bijlage 1 Hofnieuws van donderdag 28 juni 2018

DE ZOMERLEESDIP

Nog even en dan is het weer zomervakantie. Tijd voor zon, zee, dagje(s) uit en… boeken
lezen? Helaas schiet dat laatste er nog weleens bij in. Dat is jammer, omdat uit onderzoek
blijkt dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet of bijna niet lezen maar liefst 1 à 2 AVIniveaus terugvallen in hun leesontwikkeling.
Om dit te voorkomen volgen hier een aantal suggesties:








Zoek een (vast) tijdstip waarop het prettig is om te lezen.
Laat uw kind ook hardop lezen: 10 minuutjes is al voldoende. Met 15 minuten per dag
wordt de woordenschat uitgebreid met 1000 woorden per jaar!
Maak gebruik van voorleescd’s , meeleescd’s of lees zelf voor.
Koop letter-, woord-, schrijfoefenboekjes in de boekhandel (deze zijn in de
vakantieperiode in veel winkels te verkrijgen).
Gebruik teksten die op vakantie voorhanden zijn zoals; vakantiefolders, het
activiteitenprogramma op de camping, brochures van pretparken en
bezienswaardigheden, de menukaart op het terrasje etc.
Er zijn ook veel tijdschriften voor kinderen, denk aan Okki, Donald Duck, Dolfje
Weerwolfje etc. Deze zijn ook gratis te leen op de bibliotheek.
De VakantieBieb-app ( vanaf 1 juli t/m 31 augustus ) staat vol avontuurlijke,
grappige en spannende e-books voor kinderen vanaf zes jaar. Dit om het lezen tijdens
de vakantie onder de aandacht te brengen bij leerlingen. De VakantieBieb is gratis te
downloaden op tablet of mobiel.

We hopen dat alle kinderen van Zeelsterhof ook in de vakantie blijven lezen!
Veel leesplezier in de zomervakantie!
De leescoördinatoren
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