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Nieuwtjes uit de voorschoolse
peutergroep

Overblijf
Dit schooljaar hebben we meerdere keren een
oproep gedaan voor mensen die willen helpen
bij het overblijven. Helaas was er weinig
respons. Daardoor lukt het niet om alle
groepen te bemensen bij het eten en voldoende
toezicht te houden op het plein. Wij zijn
genoodzaakt om de lunchpauze te verdelen. Op
deze manier blijven de overblijfmensen een uur
en eten ze met twee groepen. Na de vakantie
eten de kinderen van groep 1/2 en 3/4 van
12.00 tot 12.30 uur. De kinderen van groep
5/6 en 7/8 eten daarna van 12.30 tot 13.00
uur.
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die
willen helpen bij het overblijven. Ook als u
maar één dag in de week of twee weken kunt
helpen of reserve wilt zijn kunt u zich
aanmelden. locatieleider@obs-emmermeer.nl
Wij willen, namens de kinderen, de
overblijfmoeders Ilham, Tineke, Jolanda, Liu en
Yvonne bedanken voor hun inzet dit schooljaar.

Vegen
Donderdag 19 juli vegen we samen om 14.30
uur de kinderen van groep 8 de school uit.
Nemen jullie ook een bezem mee?

We zijn met het thema “Indianen” begonnen
deze is gekoppeld aan ons zomerfeest.
De kinderen hebben flink geknutseld, een liedje
en een dansje geleerd.
Het zomerfeest was op woensdag 4 juli
De kinderen mochten verkleed komen als
indiaan, ze gingen als echte indianen heerlijk
pannenkoeken eten.
We hebben de afgelopen periode 3
verjaardagen gevierd.
Julian is 3 jaar geworden en Omar en Eslam
zijn 4 jaar geworden.
Omar en Eslam veel plezier in groep 1.

Even ter herinnering: ouders kunnen
hun kind al vanaf anderhalf jaar bij
ons inschrijven.
Bij ons in de groep kunt u hierover
informatie krijgen en
inschrijfformulieren halen.
Loop gerust bij ons binnen.

Zandbak
Sinds vorige week hebben we eindelijk weer
een zandbak op ons schoolplein. Er wordt dan
ook enthousiast gebruik van gemaakt door veel
kinderen uit alle groepen. Een net om de
zandbak af te dekken is besteld en wordt
hopelijk voor de zomervakantie geleverd.

Zomerlezen

Podium
De laatste schooldag, vrijdag 20 juli, sluiten we
de ochtend af met een Podium. We beginnen
om 11.00 uur. Ouders, verzorgers, opa’s en
oma’s…iedereen is van harte welkom. Om
12.00 uur zijn de kinderen van groep 1 t/m 4
vrij. De kinderen van groep 5 t/m 7 hebben om
14.30 uur vakantie.

Onderwijsassistenten
Volgend schooljaar breiden we ons team uit
met twee onderwijsassistenten. Chantal Lippold
en Anouk Brakels gaan extra ondersteuning
bieden in de klas en aan groepjes kinderen. In
september zullen de nieuwe juffen zich
voorstellen.

Zomervakantie
De zomervakantie is van 20 juli t/m 2
september. Maandag 3 september beginnen we
weer.
We wensen iedereen een prettige vakantie!

Bijna vakantie en wat een feest! Daar ben je na
een jaartje school wel aan toe. Een paar weken
kun je lekker buiten spelen, kleuren, tekenen
en alles doen waar je anders niet aan toe komt.
Weet je wat ook heel leuk en ontspannend is?
Lezen! En weet je wat het mooie is van lezen?
Je houdt je AVI-niveau lekker op peil. Zo sla je
twee vliegen in één klap.
Tips om te onthouden tijdens de vakantie:
1.Lezen is echt hartstikke leuk! Zoek leuke
boeken uit bij een KinderzwerfboekStation of in
de bieb.
2.Vergeet geen boeken mee te nemen als je op
vakantie gaat. Stel dat het regent? Of dat ze
het zwembad dichtdoen? Of als je gewoon niet
mee wilt met je ouders? Dan pak je een boek!
3.Taalspelletjes zijn ook superleuk! Scrabble,
Rompompom, woordspelletjes en
woordzoekers, het telt allemaal mee.
4.Lezen kun je overal. Van kassabon tot
verkeersbord, van folder tot menukaart
(ijsjessmaken tellen ook), strips en
tijdschriften. Overal staan woorden en letters.
5.Moet je ook zo lang in de auto zitten? Kijk
papa en mama lief aan en zorg dat jullie leuke
dingen (boeken, strips, tijdschriften en noem
maar op) meenemen voor in de auto. Niet
inpakken dus, maar op de achterbank. Echt, dit
is net zo belangrijk als eten en drinken!
Kinderen die geen boeken lezen tijdens de
zomervakantie, zakken gemiddeld 1 tot 2 AVI
niveaus. Het is belangrijk dat kinderen tijdens
de zomervakantie blijven lezen. Zijn er thuis
geen leuke boeken? Bij KinderzwerfboekStation
in OBS Emmermeer kan ieder kind een boek
uitzoeken.
Een kinderzwerfboek is een boek met een
zwerfsticker op de kaft. Iedereen kan
kinderboeken uit zwerven sturen zodat andere
kinderen ze kunnen lezen.
Er liggen ook mooie boeken voor volwassenen!
(zonder sticker)

