Schooljaar 2017-2018

EXTRA ZOMEREDITIE

Algemene mededelingen
DANKWOORD VAN DE DIRECTIE
Graag wil ik gebruik maken van deze mogelijkheid om alle ouders, vrijwilligers, leerkrachten, ondersteunend personeel en alle
andere betrokkenen van onze school ontzettend te bedanken voor het warme ontvangst die ik ervaren heb op school en binnen
KempenKind. Nog zo kort hier en al zoveel gedeeld met collega's, ouders en kinderen.
Ik heb zin in onze toekomst. Maar nu eerst voor iedereen een welverdiende, zonnige vakantie.
Heerlijk de batterij weer opladen door niks doen, of juist heel actief zijn, thuis of op vakantie.
Ik wens iedereen heel veel plezier en hoop jullie weer terug te zien in goede gezondheid op maandag 28 augustus 2017.
Geniet ervan!!!!
N.B. Mochten er zeer urgente zaken zijn die wij moeten weten voorafgaande aan het nieuwe schooljaar, dan vraag ik u contact op
te nemen met mij 06 - 53475303 of via mdgraauw@kempenkind.nl
Ik zal ervoor zorgen dat ik de leerkrachten op de hoogte breng van zaken.
Met vriendelijke groet,
Miranda de Graauw

NIEUWE INTERN BEGELEIDER
Per 1 oktober a.s. (mogelijk per 1 september) wordt Conny de Kinderen-Mikkers benoemd op basisschool De Vest en basisschool
St Jan Duizel. Zij volgt Lizenka Warmoeskerken op als IB-er.

ZWANGERSCHAPSVERLOF JUFFROUW KIM
Zoals de meeste ouders weten, gaat juffrouw Kim Schilders aan het begin van schooljaar 2017/2018 met zwangerschapsverlof. Zij
zal dan thuis haar handen vol hebben, aangezien dit haar vierde kind wordt. Daarom heeft zij ook besloten om ouderschapsverlof
op te nemen aansluitend aan haar zwangerschapsverlof. Dit betekent dat zij hoogstwaarschijnlijk pas na de carnavalsvakantie zal
terugkeren op school. Ook na deze periode neemt zij nog een stuk ouderschapsverlof op en zal dan in mindere mate aanwezig zijn.

AFSCHEID VERLATENDE GEZINNEN
Woensdagavond hebben we kunnen genieten van een fantastische musical.
Een overvolle zaal heeft het talent uit onze groep 8 kunnen bewonderen.
Met het afscheid van groep 8 nemen wij ook afscheid van enkele gezinnen op onze school. Wij willen deze gezinnen ontzettend
bedanken voor het vertrouwen in de Vest en natuurlijk willen wij hier niemand in vergeten, vandaar deze melding in de infokalender.
Het gaat hierbij om de Fam. Van de Zande (Jitte), Fam. Wouters (Jens) Fam. Waterschoot (Lonneke), Fam.Vingerhoets (Vince),
Fam Swaanen( Sophie), Fam. Swaanen (Jelt), Fam. Smetsers ( Tuur), Fam. Slenders (Rob), Fam. van Rooy (Cas), Fam. van
Rooij( Ties), Fam. Rademakers (Romy), Fam. vd Pas ( Elle), Fam. van Loon(Maud), Fam. Lemmens (Teun), Fam. Goossens (Sjef),
Fam. Diekmann ( Madelief), Fam. Couwenberg(Staf), Fam. Brouwers (Jort), Fam. van Bommel (Thijs), Fam. Antonis ( Kris) en Fam.
vd Akker( Youri).
Verder nemen we afscheid van Fam. Raaijmakers (Jasmijn) uit groep 2 en Fam. Rombouts (Terry) (groep 6) i.v.m. verhuizing.
Het ga jullie goed en voor nu een superfijne vakantie.

HOOFDLUISCONTROLE
Op de eerste schooldag, 28 augustus, vindt er hoofdluiscontrole plaats.

INFORMATIE SEPTEMBER
Ouderinformatieavonden:
Maandag

4 september Groep 8

Dinsdag

5 september Groep 7

Woensdag 6 september Groep 3

Voor andere groepen worden geen informatieavonden meer gehouden.
Noodzakelijke informatie krijgt u schriftelijk.
Op donderdag 7 september is er een studiedag, alle kinderen zijn dan vrij.
De datum voor schoolfotograaf is vastgelegd, op maandag 18 september 2017.

WEBSITE
Op onze website staat allerlei belangrijke informatie voor het komende schooljaar:

http://www.bsdevest.nl/bestanden/453198/Schoolgids-2017-2018-De-Vest-Hoogeloon.pdf
http://www.bsdevest.nl/pagina/337054/Gymtijden
http://www.bsdevest.nl/pagina/333284/Vakantierooster
http://www.bsdevest.nl/pagina/340763/Onderwijzend+personeel

Mededelingen partners Brede School - overig

Lezen in de zomervakantie
Het einde van het schooljaar komt in zicht en de zomervakantie lonkt.
Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan normaal. Uit onderzoek is
gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een terugval in leesontwikkeling
hebben, doordat niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat leerlingen bij de start van het
nieuwe schooljaar niet meer het niveau hebben dat ze voor de zomervakantie hadden. Dit wordt de
zomerdip genoemd. Het is dus belangrijk dat uw kind ook in de vakantie blijft lezen.
Tips tegen een zomerdip:

Met 15 minuten lezen per dag
wordt de
woordenschat
uitgebreid met 1000
woorden per jaar
per jaar.

1. De Vakantie Bieb-app Digitaal lezen op een tablet met de VakantieBieb-app.
De app bevat een leuke selectie leesboeken. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl
Deze app is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.
2. De Luister Bieb-app Wist je dat de bibliotheek honderden luisterboeken heeft? Geniet in de auto op vakantie of lekker in je
achtertuin van de vele boeken die je gratis kunt downloaden! Kijk voor meer informatie op www.bibliotheek.nl/luisterbieb
3. Stop vooral zelf niet met lezen! Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker
zelf je favoriete boeken (of gooi je e-reader vol) en ga lezen. Wist je dat vooral het voorbeeld van vader zien lezen een
positief effect heeft op kinderen?

4. Kinderboeken mee! De meest voor de hand liggend tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in je koffer! Ga vooraf
ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je
voorlezen of samen lezen.
5. Op vakantie? Neem leuke spellen mee. Tijdens regenachtige dagen slaat de verveling snel toe, maar ook als de zon
schijnt zijn talige spelletjes een leuk tijdverdrijf, zoals scrabble (junior) of Maan roos vis spelletjes voor de beginnende
lezers..
6. Naar het museum Op je vakantiebestemming zijn vast een paar boeiende musea te vinden waar jezelf nog nooit aan
gedacht had.
7. Lezen is overal Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan
bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind.
Ook strips, leesboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.
Vertier op de achterbank Voor lange autoritten zijn niet alleen vakantieboeken superleuk en leerzaam, maar ook een tablet is
tegenwoordig populair op de achterbank. Een paar goede apps erop en rijden maar! En zeker ook nummerbordtaalspelletjes met
de hele familie

partners
Zomerwens
Het team van
Basisschool de Vest
wenst jullie allemaal
een mooie welverdiende
zomervakantie!
Tot maandag 28 augustus!

