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 Onze school... dank jullie wel! 

Wat hebben we vandaag een leuke dag gehad! Stralende, feestende en 

creatieve leerlingen.... het grootste cadeau voor ons allemaal! Namens het 

team wil ik alle ouders bedankten voor de mooie cadeau's die we hebben 

gekregen. De OR bedankt voor alle inspanningen om deze dag onvergetelijk 

te maken.  
 

Schoolfotograaf 

Op dinsdag 31 mei komt de schoolfotograaf. U heeft hierover al eerder een 

mail ontvangen.  

Cultuurweek 

In de week van 30 mei t/m 3 juni houden we op school een cultuurweek met 

het thema ‘afval’. In deze week zullen alle groepen een dansworkshop 

krijgen en op donderdag komen ‘de vuilnismannen’ ons een muziekles 

geven. Op donderdag en vrijdag gaan de leerlingen presenteren wat zij 

geleerd hebben. U bent hierbij van harte uitgenodigd!  

Donderdag 2 juni om 15:00u: muzikaal optreden van alle leerlingen met ‘De 

Vuilnismannen’ 

Vrijdag 3 juni om 12u: dansoptreden groep 1 t/m 4 

Vrijdag 3 juni om 15u: dansoptreden groep 5 t/m 8 

Plusklas 

Inmiddels is juf Nicolien alweer een paar weken op weg met de plusklas. Van 

leerlingen, ouders en leerkrachten krijgen we enthousiaste berichten terug. 

Fijn! Juf Nicolien heeft samen met de leerlingen onderzoek gedaan naar een 

naam voor de plusklas. Het is geworden: Het Bolwerk.  

De afgelopen periode zijn ook alle nieuwe materialen binnengekomen. Zo 

hebben we de pittige plustorens met uitdagende opdrachten voor in de 

plusklas en smartgames voor in de groepen.  

OR zoekt ouders 

We hebben in de afgelopen periode al meerdere aanmeldingen gehad. 

Wat fijn om het team ouders te kunnen vergroten. Mocht u ook zin hebben 

om ons te helpen met het organiseren van 1 of meerdere 



feesten/activiteiten, dan horen wij het graag! U kunt zich opgeven bij juf 

Evelien.  

TAEL 

Op deze pagina vindt u informatie, over hoe u uw kind kunt helpen met (de 

Nederlandse) taal. 

https://www.taelettenleur.nl/diensten/voor-ouders/ 

Lezen 

Hieronder vindt u wat leestips om thuis toe te passen. 

Leestip #1: Blijf voorlezen Je kind kan korte verhalen misschien al aardig zelf 

lezen. Toch blijft voorlezen belangrijk. Ten eerste hoort je kind hoe woorden 

worden uitgesproken. Ten tweede leert het nieuwe begrippen. En je zoon of 

dochter vindt het echt nog steeds leuk om voorgelezen te worden! 

Leestip #2: Zelf lezen 

Je hebt misschien niet altijd energie om aan het eind van een drukke dag 

voor te lezen. Dan vraag ik of mijn jongste dochter míj wil voorlezen. Ze kiest 

dan een verhaal uit ERWASEENS of uit de boekenkast en terwijl zij hardop 

leest, let ik op de letters en klanken waarmee ze nog moeite heeft (…zonder 

haar te verbeteren!). 

Leestip #3: Letterspelletje 

In de kleuterklas hangt vaak een letterzak. De kinderen mogen wekelijks 

voorwerpen meenemen die met een bepaalde letter beginnen. Op weg 

naar school verzonnen mijn dochter en ik altijd dingen die ook in die letterzak 

zouden kunnen, hoe gekker hoe beter. We begonnen met echte woorden 

en tegen de tijd dat we de school naderden, zaten er babouters en 

beushoorns in de letterzak. Dat vond mijn kleuter heel grappig en de nieuwe 

letter bleef beter hangen omdat we spelenderwijs ermee oefenden. 

Leestip #4: Samen lezen 

Wijs tijdens het voorlezen zo nu en dan een woord aan dat je kind zelf kan 

voorlezen. Natuurlijk begin je met eenvoudige woorden, gevolgd door 

woorden met lastige klanken (au, ou, eu, ie, ei en ui), of een woord met twee 

lettergrepen. Zo lezen jullie samen een verhaaltje wat voor je kind nog te 

moeilijk is om alleen te lezen. 

Leestip #5: Bekijk het! 

Bekijk bij een nieuw boek of tijdschrift (zelf lezen of voorlezen) samen altijd 

even de voorkant. Wat is de titel? Wat gebeurt er op het plaatje? Waar zou 

het over gaan? 

https://www.taelettenleur.nl/diensten/voor-ouders/


Na het (voor)lezen van de eerste regels weten jullie je vaak al een stuk meer 

en kun je vragen wat er misschien in het verhaal gaat gebeuren. Je zult 

merken dat de voorspelling van je kind lang zo gek niet is! 

Sonatezomerfestival, buitenspeeldag en buitendag 

Al deze dagen staan in de komende weken genoemd in de kalender. In 

overleg met andere partijen binnen Sonate is besloten het 

Sonatezomerfestival niet door te laten gaan. We zullen met de andere 

scholen een nieuwe datum plannen voor komend schooljaar.  

De Buitendag (6 juli) is per ongeluk in de kalender terecht gekomen. Het ene 

jaar gaan we op schoolreis en het andere jaar hebben we de Buitendag. Dit 

schooljaar zijn we op schoolreis geweest, dus volgend schooljaar zal de 

Buitendag plaatsvinden.  

De Buitenspeeldag (8 juni) is een landelijke dag. In alle klassen zal er die dag 

een les buiten gegeven worden. Bewegend leren!  

 

Belangrijke data 

30 mei t/m 3 juni   Cultuurweek 

31 mei   Schoolfotograaf 

1 juni     Klank(k)hoffie;  

              Komt u gezellig een kopje koffie drinken in de school om 8:45?  

2 juni      Muzikaal optreden van alle leerlingen om 15u 

3 juni     12uur Dansoptreden groep 1 t/m 4 

3 juni     15uur Dansoptreden groep 5 t/m 8 

13 t/m 17 juni   Avondvierdaagse 

16 juni    Nieuwsbrief  

 

 
 

 

 


