Social Schools
Er wordt goed en veel gebruik gemaakt van de app
Social Schools. De oude inlogcode van digiDUIF
kan worden gebruikt om in te loggen, maar dit
bleek niet bij iedereen te werken. Heeft u dit ook
ervaren, laat u dit dan even weten aan de
leerkracht, dan zorgen wij voor een nieuwe code.

Jantje Betonloterij
Iedereen hartelijk bedankt voor het kopen en
verkopen van de loten. Ook via Tikkies zijn er loten
verkocht. In september horen we wat de
opbrengst is geworden.
Themaweken
Sinds een aantal weken werken we aan het thema
Sport. De kinderen zijn erg enthousiast over de
verschillende sporten die aangeboden worden.
Het is fijn dat we zoveel medewerking van de
plaatselijke sportverenigingen en een aantal
vrijwilligers krijgen. Hartelijk bedankt!
Op de laatste schooldag wordt het thema
afgesloten.

VakantieBieb app
In de vorige nieuwsbrief wezen wij u al op de
VakantieBieb app. Sinds 1 juni kunt u diverse
kinderboeken gratis downloaden. Op 1 juli komt
daar ook nog een aantal boeken voor volwassenen
bij. U herkent de app aan dit logo:

De VakantieBieb bevat jeugdboeken in alle
leeftijdscategorieën, zodat elk kind makkelijk een
passend boek vindt. Met de app willen de
bibliotheken kinderen stimuleren om door te
lezen tijdens de schoolvakantie. Zo genieten ze
niet alleen van leuke e-books, maar houden ze ook
hun leesvaardigheid (AVI-niveau) op peil. Het
positieve effect van blijven lezen tijdens
vakantieperiodes blijkt uit onderzoek en geldt
voor kinderen uit alle leeftijdscategorieën.
Rapporten
Deze en volgende week staan de oudergesprekken
gepland. De kinderen krijgen vrijdag a.s. hun
rapport mee naar huis.
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Typetuin
In het najaar wil Typetuin starten met een
klassikale typecursus voor leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8. Bij voldoende aanmeldingen
start de cursus op vrijdag 4 oktober 2019 van
14.30 tot 15.30 uur in MFC Te Haere.
De ouders van de huidige groep 5 t/m 7 hebben
de informatie eerder al ontvangen via Social
Schools.

Doordraaimiddag
Woensdagmiddag a.s. gaan de kinderen een kijkje
nemen in de klas waar ze volgend jaar naar toe
gaan.

Hitte
Volgende week worden erg hoge temperaturen
verwacht. De groepen 6 t/m 8 gaan maandag op
de fiets naar het Damse strandje. De leerlingen
van groep 1 t/m 5 houden vrijdag een waterfeest
op het plein. Via Social Schools heeft u inmiddels
meer informatie ontvangen.
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