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E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb 

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een 

geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-

niveau. 

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een 

brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VankantieBieb-app is een 

zomercadeautje van de Bibliotheek en is gratis te downloaden in de App Store en Google 

Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.  

De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de 

boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is 

geopend tot en met 31 augustus.  

Schoolfeestvoorstelling 

Donderdag 27 juni gaan wij met de hele school naar de schoolfeestweide. Daar gaan wij 

kijken naar de ‘Magic Circus Show’. Voorafgaand zal het, inmiddels 20-jarige, Jeugdcircus 

Caroly een spetterend voorprogramma verzorgen.  

De voorstelling begint voor ons om 9.00 uur. Wij lopen dan ook direct om 8.30 uur met alle 

kinderen naar de tent. Alle kinderen mogen donderdag na de eerste bel hun jas aanhouden 

en direct naar de klas gaan. De kinderen van groep 7-8 halen de kinderen van groep 1-2-3 op 

en daarna sluiten de andere kinderen aan in de rij om naar de schoolfeestweide te lopen. 

Omdat wij een eindje moeten lopen en omdat wij in een lange rij achter elkaar lopen, is het 

handig dat kinderen schoenen aan hebben en geen slippers. 

Schoolfeestoptocht 

Zaterdag 29 juni worden alle kinderen om 12.30 uur verwacht bij het Jannink (tegenover het 

station). Daar staat een bord van de Albatros en vanaf dat punt zullen wij zaterdag starten in 

de optocht. Graag zoveel mogelijk thuis de kleding voor de optocht aan doen.  

Voor de optocht is het volgende kledingvoorschrift: 

- Groep 1: Jongens en meisjes: zwart shirt, zwarte broek. 

- Groep 2/3: Jongens: wit shirt, liefst korte (sport)broek, bij slecht/koud weer mag een 

lange (sport)broek ook. Meisjes: kleurig effen shirt, kleurige effen legging. 

- Groep 4/5: Jongens en meisjes: zwart shirt, broek geen voorkeur. 
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- Groep 6+7: Jongens: onesie/pyjama/joggingpak. Meisjes: effen zwart shirt, zwarte 

broek. 

- Groep 8: Jongens en meisjes: passend bij hun monster. 

Bij alle shirts maakt het niet uit of deze korte of lange mouw hebben, ouders mogen dit zelf 

inschatten gezien het weer van die dag. 

Het eindpunt voor onze school is ter hoogte van Ami Kappers aan de Grotestraat. Daar 

ontvangen de kinderen van hun eigen leerkracht bonnen voor de Kermis. De kinderen van 

groep 1 t/m 5 blijven bij de leerkracht totdat ze worden opgehaald door hun 

ouders/verzorgers.  

Na afloop van de Kinderoptocht is er natuurlijk weer een grandiose discoshow in de 

Feesttent die ook dit keer wordt verzorgd door DJ Marèl. Om 15.00 uur vindt de 

prijsuitreiking plaats op het podium in de Tent.  

Tuinonderhoud patio 

Aanstaande vrijdag 21 juni gaat er een groepje ouders aan het werk in de patio om de tuin 

klaar te maken voor de zomervakantie. Zij kunnen nog wel wat hulp gebruiken. Heb je tussen 

11 en 12 uur nog even tijd? Dan ben je van harte welkom om te komen helpen. 

Vrije middag 21 juni voor alle kinderen  

Vrijdag 21 juni hebben alle kinderen om 12 uur vrij. De leerkrachten hebben een 

werkmiddag om allerlei administratieve taken te doen. Daarnaast gebruiken ze deze tijd om 

de nodige dingen voor het einde van dit schooljaar met elkaar af te stemmen. 

Vrije maandag 1 juli voor groep 1/2/3 

Maandag 1 juli is voor de kinderen van groep 1-2-3 een vrije dag. Juf Kirsten gaat die dag 

lesgeven in groep 7, juf Anouk geeft die dag les in groep 6-8. Meester Robert Migchielsen is 

in groep 4-5.  

Rapport 

Twee keer in het schooljaar krijgen alle kinderen een rapport mee naar huis. Dinsdag 2 juli 

krijgen de kinderen hun tweede rapport voor dit schooljaar. Daarbij zullen ook de 

ontwikkelingslijntjes van de citotoetsen worden meegegeven vanaf groep 3. Mochten jullie 

nog behoefte hebben aan een gesprek, kunnen jullie dit aangeven bij de leerkracht. 

Voorlopig adviesgesprekken groep 7 

Aan het einde van groep 7 krijgen de leerlingen van deze groep hun voorlopig advies voor 

het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt door school gemaakt in samenspraak met de 

leerkracht van groep 7, leerkracht van groep 8, intern begeleider en directeur. Wij kijken 

naar de algehele ontwikkeling van het kind tot nu toe. Naast resultaten op toetsen wordt er  

gekeken naar werkhouding, zelfstandigheid, motivatie en sociaal- emotionele ontwikkeling. 
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Woensdag 3 juli en donderdag 4 juli zullen deze gesprekken worden gehouden door de 

leerkracht van groep 7. Ouders en kind worden hiervoor uitgenodigd. 

Musical belangstellenden 

Groep 8 is volop aan het oefenen voor de musical die zij op de afscheidsavond laten zien aan 

hun ouders/verzorgers. Maandag 8 juli houdt groep 8 overdag een generale repetitie voor 

alle kinderen van de Albatros. Maandagavond is er een uitvoering voor alle andere 

belangstellenden, zoals opa’s, oma’s, andere familieleden en vrienden. Iedereen is van harte 

welkom! Deze avond begint om 19.00 uur. 

 

Belangrijke data juni en juli 

 

21-06-19 Werkmiddag, alle kinderen zijn om 12 uur vrijdag 

 Tuinonderhoud patio van 11.00 uur tot 12.00 uur 

26-06-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

27-06-19 Schoolfeestvoorstelling 

29-06-19 Schoolfeestoptocht, 12.30 uur aanwezig bij ‘t Jannink (Station) 

01-07-19 Kinderen groep 1/2/3 vrij 

02-07-19 Nieuwsbrief 

 Rapport 2 gaat mee 

03-07-19 Voorlopig adviesgesprekken groep 7 

04-07-19 Voorlopig adviesgesprekken groep 7 

06-07-19 OUD PAPIER 

08-07-19 Musical belangstellenden, aanvang 19.00 uur 

09-07-19 Afscheidsavond groep 8 

10-07-19 Schoolzwemmen groep 3-4-5 

12-07-19 Om 12.00 uur start de zomervakantie 

 


