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Beste ouders/verzorgers, 
 
We werken hier altijd heel hard maar feesten kunnen we ook erg goed. Heel 
speciaal dat collega’s dan allemaal op dezelfde dag jarig zijn  Woensdag 
waren de collega’s van de groepen 3,4 en 7 jarig. Gisteren de collega’s uit de 
groepen 6, op 4 juli de juffen uit groep 5 en dan op vrijdag 6 juli de 
kleuterjuffen. Op welke school je ook komt, dit bijzondere fenomeen doet zich overal voor. Hoe dan 
ook: veel plezier allemaal! 
 

Nog 4 weken school voor de meesten van ons, nog 3 weken voor onze 
schoolverlaters. De laatste drie weken van hun Emmaperiode. De jaren vliegen 
voorbij en straks laten zij die eerste 8 schooljaren achter zich. Reden om er een 
mooi afscheid van te maken. “De tent op zijn kop” is de uitdagende titel van hun 
afscheidsmusical.  

We kijken er met elkaar naar uit, want zo’n afscheidsfeest is er echt maar één keer per jaar. Toi, toi, 
toi allemaal! 
 
 
  

Reminder:  Informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers van groep 6  

 
Op woensdagochtend 4 juli organiseert onze intern begeleider, Neolette de 
Waal, hierover een informatie bijeenkomst voor de ouders/verzorgers van de 
groepen 6. De ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 6 hebben 
hierover vorige week een brief ontvangen. Tijdens deze bijeenkomst gaat ze in 

op de wijze waarop we de komende jaren uw kind volgen ten behoeve van de advisering voortgezet 
onderwijs. Tijdens deze bijeenkomst wordt niet ingaan op vragen over individuele leerlingen.   
  
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om op woensdagochtend 4 juli om 8:30 uur deze bijeenkomst in 
de aula bij te wonen. We verwachten dat deze bijeenkomst tot uiterlijk 9:30 uur zal duren.  
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AGENDA 
Di 26 juni  Schoolreis groep 5 t/m 7 
Di 3 en do 5 juli        Cultuurdagen, middag presentatie voor ouders 
Wo 4 juli  Ouders huidige groepen 6 informatiebijeenkomst Uitstroomprofiel 8.30 uur aula 
Do 12 en vrij 13 juli Afscheid van de groepen 8 
Di 17 juli   Wenmiddag groepen schooljaar 2018-2019 
Do 19 juli   Laatste schooldag, continurooster. Om 14.00 uur begint de Zomervakantie 
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Leeskilometers maken in de zomervakantie!  
Dat is voor veel kinderen heel erg belangrijk. We merken met enige regelmaat dat als kinderen te 

weinig blijven lezen (speciaal in een langere vrije periode zoals de 
zomervakantie) dat het lezen achteruit gaat. Niet goed voor het 
zelfvertrouwen, zeker niet als lezen al best lastig is. Zo’n leesdip kan 
worden voorkomen als uw kind ook tijdens de vakantie blijft lezen.   
Een goede website om zelf geschikte boeken op te zoeken 
is www.jaapleest.nl. Op deze site bespreekt kinderboekenexpert Jaap 

Friso regelmatig nieuwe jeugdboeken. Maar het belangrijkste is om uw kind vooral zelf een boek te 
laten kiezen dat niet te moeilijk is. Zo houden we de leesmotivatie goed op pijl. Dank voor deze 
samenwerking! 
  
Twee andere tips om het lezen tijdens de zomervakantie te bevorderen zijn:  

De Vakantiebieb-app; met deze app kunt u gedurende de 
zomermaanden gratis een aantal boeken, ook kinderboeken, lezen op 
tablet of smartphone. Ook als u geen lid bent van de bibliotheek. Dat 
scheelt ruimte in de koffer! U kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 

augustus. (www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb)  
Tijdschriften: lezen hoeft niet per se uit een boek te zijn. Lezen in tijdschriften en strips betekent net 
zo goed leeskilometers maken. Veel tijdschriften hebben in de zomermaanden bovendien dikke 
vakantieboeken voor extra veel lees- en doeplezier.   
  

Wij wensen u en uw zoon/dochter veel leesplezier in de vakantie! 
 
Schoolreisje groepen 5 tot en met 7 – van de leerkrachten: 
Het is bijna zover! Aanstaande dinsdag gaan de kinderen van de groepen 5 tot en met 7 op 
schoolreisje naar het Archeon.  
Even wat praktische informatie op een rijtje: 
 

 De kinderen worden om half 9 op school verwacht.  

 Om 9 uur vertrekken we naar het Archeon.  

 Op het park krijgen de kinderen een pakje drinken en een ijsje 

 Ze nemen wel zelf een lunchpakketje mee. Wat lekkers is natuurlijk   
             altijd leuk om mee te nemen!  
 
Om 16:00 uur zullen we weer vertrekken richting school, we verwachten 
rond 17:00 uur weer terug te zijn. 

 Het mooie weer is al besteld! 
 
De Avond4daagse ligt alweer even achter ons, als u nog even wil nagenieten, kijk dan op onze 
website bij het beveiligde deel. Onder de knop sport vindt u een ontzettend leuk filmpje met een 
impressie van de vier dagen. Met dank aan Manja van Dongen! 
(EN heeft u nog zo’n mooi rood hesje met ons logo thuis? Wilt u dat dan weer mee naar school 
geven? We missen er nog 15. Dank!)  
 
Namens mijn feestelijke collega’s wens ik u en jullie allen wederom een mooi weekend toe, tot 
maandag en tot de volgende Vrijdagbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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P.S. Afgelopen woensdagavond was ik om 20.00 uur bij school (iets te laat omdat ik mijn sleutels 
thuis had laten liggen en weer terug moest  ) voor de tweede serie Ouderpanelgesprekken. Als u 
daar deel vanuit maakt en voor niets gekomen bent dan bied ik bij deze mijn nederige excuses aan. 
Heb nog 10 minuutjes gewacht, omdat ik niemand zag, en ben toen huiswaarts gekeerd. Helaas zit 
een nieuwe afspraak er niet meer in voor de zomervakantie.  
Mijn vraag: wilt u, als u als opvolger bent gevraagd door de eerste ouders, mij een mailtje sturen? 
(nanda.klaassen@salomoscholen.nl) Dan maak ik in een aparte mail met u een nieuwe afspraak voor 
september.  
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