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Gezonde school. 
Zoals u ongetwijfeld van uw kind gehoord heeft, drinken we op school sinds 
enkele weken allemaal meer water! Elke leerling heeft een bidon gekregen die 
tijdens de schooldag meermaals gevuld mag worden met kraanwater. We zijn als 
school bezig om het vignet “Gezonde school” te halen. Water drinken en 
aandacht voor gezonde voeding zijn erg belangrijk. Uw kind kan voldoende water 
drinken op school, dus het meegeven van pakjes sap is niet meer nodig! Sinds 
het schoolfruit van EU-schoolfruit afgelopen is, hebben we zelf een contract 
afgesloten met een leverancier om de leerlingen 2x per week schoolfruit aan te 
bieden op kosten van school. Dit kunnen we in ieder geval tot de zomervakantie 
bekostigen. Ook de opa van Lindsey uit groep 6/7 neemt met regelmatig 
komkommer en tomaat mee voor al onze leerlingen. Hartelijk bedankt daarvoor! 
 
Schoolreis. 
Vrijdag 28 juni gaan we op schoolreis. De kinderen staan te trappelen van enthousiasme! Het 
belooft een gezellige, maar ook een warme dag te worden. Denkt u eraan uw kind ’s ochtends 
alvast in te smeren en zonnebrand mee te geven in de rugzak? Geef ook voldoende water en een 
petje of zonnehoedje mee. Alle leerlingen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. We 
verwachten rond 16.30 uur terug te zijn op locatie Brasem, en 16.45 uur op locatie Bolwerk. 
De groepen 2/3 en 3/4 gaan naar Blijdorp en hebben een eigen brief met informatie ontvangen. 
  
Studiedag. 
Dinsdag 25 juni is een studiedag waarbij alle leerlingen vrij zijn. We gaan met het team het 
schooljaar evalueren en goed alle resultaten in beeld brengen, zodat alle leerlingen volgend jaar 
direct op het juiste niveau kunnen starten. 
 
VakantieBieb-app. 
Geen gesjouw met boeken op vakantie…. Download gewoon de VakantieBieb-app. Vanaf 1 juni is 
deze app beschikbaar en biedt leesvoer voor het hele gezin! Na de zomervakantie hebben veel 
leerlingen last van de “zomerdip” waarbij kinderen die niet doorlezen tijdens de vakantie soms 1 
heel leesniveau dalen in hun niveau! Voor onze kinderen bij wie het lezen vaak al op een lager 
niveau staat, is dit extra zorgelijk. Blijf dus thuis vooral doorlezen in de zomervakantie. 

 
 



Dansles op school! 
Maandag 1 juli (Brasemlocatie) en dinsdag 2 juli (Bolwerklocatie) worden er 
op beide locaties danslessen verzorgd door een professionele dansdocente, 
juf Hélène van dansschool Confi.dance.  In de bijlage vindt u de flyer. Juf 
Hélène verzorgt deze danslessen kosteloos, om onze leerlingen kennis te 
laten maken met dans. We zien erg uit naar deze lessen en hopen dat veel 
kinderen die nu nog geen sport beoefenen enthousiast worden om lekker 
te gaan dansen! De eigen groepsleerkracht en/of de vakleerkracht blijven 
bij deze lessen aanwezig. 
 
Meedraaidag. 
Op woensdag 10 juli komen alle nieuwe leerlingen op school om een ochtend mee te draaien. 
Ook zullen dan alle huidige leerlingen in de groepssamenstelling en met de juf of meester van het 
nieuwe schooljaar met elkaar aan het werk gaan, om elkaar alvast een beetje te leren kennen. Dit 
wenmoment vindt plaats onder schooltijd, van 9.00-11.00 uur. Voor de praktische organisatie van 
deze dag ontvangt u nog een brief tezamen met de informatie in welke groep uw zoon of dochter 
volgend jaar les zal krijgen. 
 
Agenda 
  
25 juni             - studiedag, alle leerlingen zijn vrij. 
26,27,28 juni  - kamp groep 8 
28 juni             - schoolreis groep 2 tot en met groep 7 
1+2 juli            - danslessen op beide locaties 
5 juli                 - tweede rapport mee 
8-12 juli           - oudergesprekken 
10 juli              - wenochtend in de nieuwe groep. 
16 juli              - laatste schooldag schoolverlaters 
17 juli              - laatste schooldag groep 2 tot en met 7. 
 

 
Hieronder vindt u nog de folder van dansschool Confi.dance 
 
 
 



 



 
 


