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1. Weer een prachtig schooljaar voorbij
Het team bedankt alle ouders voor hun vertrouwen en voor de samenwerking.
We kunnen met elkaar terugkijken op een mooi schooljaar.
We noemen een aantal festiviteiten die dit jaar hebben plaats gevonden:


Het Kunst&Cultuur circuit; voor de groepen 3 en 4 en de groepen 5 -8.
We zijn dit jaar gestart hiermee en iedereen, zowel de leerlingen als het team zijn enthousiast!



De gezonde week; die in nauwe samenwerking met het Partnerschapsteam is georganiseerd.



‘De Egelantier has got talent’ was een spectaculaire ochtend deze maand, waar alle
groepen mooie optredens hebben laten zien.



De sport(mid)dag, zowel voor de hogere als de lagere groepen



Het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en het lenteontbijt



De Koningsspelen in april en het jaarlijkse project.



De gastles van Lucky Wheels voor de groepen 7



Toneelvoorstellingen op school voor de jongsten en de uitstapjes naar het theater voor
de oudere leerlingen.



De Warme truien dag met lekkere soep van de Ouderraad.



De voorleesdagen voor groep 3



De excursies en lessen van het natuur-en milieueducatie centrum Het Eksternest

 De lessen van Collage; het kunst en cultuur centrum voor de Almeerse basisscholen
Kortom alle leerlingen konden deelnemen aan interessante uitstapjes en lessen.
Daarnaast is er in alle groepen hard gewerkt!
Wat zijn we als team ook trots op onze mooie CITO eindtoets resultaten. Zo ruim boven
het landelijk gemiddelde.


Wij willen het partnerschapsteam bedanken voor hun inzet. Zij hebben veel
ideeën uitgewerkt.
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Het team bedankt de ouderraad en medezeggenschapsraad in het bijzonder. Zij
hebben veel voor de leerlingen en de school gedaan. Zij ondersteunden het
team bij allerlei activiteiten. Zonder al jullie werk zou De Egelantier niet zo’n
leuke school kunnen zijn!



Vooral ook alle andere hulpouders zijn wij als team dankbaar.

Zonder al die bijdragen van iedereen kunnen veel extraatjes niet gedaan worden.

Samen geven wij vorm aan onze school: De Egelantier.

2. Agenda:
Woensdag 13-07:

Extra nieuwsbrief over volgend jaar; o.a. de indeling van de leerkrachten en de
studie(middagen)

Maandag 17-07:

Gym voor alle groepen; Juf Bianca begint haar werk weer; het bevallings- en
`ouderschapsverlof van Bianca, onze vakleerkracht is afgelopen; De leerlingen van
de groepen 8 zijn ’s middags vrij; wenmiddag voor de groepen 1-7; Afscheidsavond
groep 8A
Afscheidsavond groep 8B
Laatste schooldag voor de groepen 8
Laatste schooldag voor de groepen 1-7; les tot 12.30 uur
Start zomervakantie om 12.30 uur voor de leerlingen

Dinsdag 18-07:
Woensdag 19-07:
Donderdag 20-07:

Het team zal donderdagmiddag en vrijdagochtend op school hun werkzaamheden
afronden en groepsoverdracht doen en afscheid nemen van
de vertrekkende collega’s.
Maandag 09-04:

Eerste schooldag van cursusjaar 2017-2018; Houdt u er rekening mee dat het
wegbrengen op de eerste schooldag altijd wat meer tijd vraagt, omdat we het
nieuwe jaar starten met een school activiteit.

3. A. Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de
zomervakantie gewoon doorgaat?


Tip 1: 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 in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen.



Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee

Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon
schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior), rompompom en maan
roos vis spelletjes voor beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspelletjes
dragen bij aan lezen. Voor de kinderen uit groep 3 geldt dat er in de loop van het jaar heel veel
leesmateriaal naar huis is meegegaan en u kunt hiermee ook nog oefenen.



Tip 3: Kinderboeken mee!

De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer!
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Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de
vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. Extra tip: Meegroeiboeken.
Dat zijn ideale boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze oplopen in AVI niveau waardoor je kind
ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten leest. Denk bijvoorbeeld eens aan 'Piet en riet naar de maan!' van
Rick de Haas.

Tip 4: 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, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.

Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn en in de bibliotheek veel leuke boeken te vinden. U kunt ook denken aan
informatieboekjes. Gedurende de zomervakantie kunt u kiezen voor een langere leentijd van de boeken.
Rijden maar; lezen maar!

B. Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de
zomervakantie gewoon doorgaat?
Wordt lid van de VakantieBieb. De VakantieBiebapp is gratis te installeren op smartphones en tablets en
hiermee kun je e-books downloaden.
In de maanden juni-augustus staan er ruim 30 e-books klaar voor kinderen van 6 18 jaar. De volgende
boeken kunt hier o.a. downloaden: Dolfje Weerwolfje, Boze Drieling (Paul van Loon); Klem en Mees Kees
(Mirjam Oldenhove),
Ook voor kinderen met dyslexie is de app geschikt, want de app kent namelijk een speciaal lettertype.

4. Samen oefenen; dat is gezellig en leerzaam
Het gebeurt geregeld dat leerlingen tijdens de zomervakantie niet of nauwelijks lezen. Het
technisch leesniveau van uw kind gaat dan in de zomer achteruit. Dit is eenvoudig te voorkomen
door samen met uw kind geregeld een boek te pakken en lekker te lezen. U als ouder bent
daarbij van doorslaggevend belang voor uw kind.
Iedere dag even samen lezen, dat is makkelijk te onthouden toch?
Wanneer u uw kind ook met rekenen, spelling en allerlei andere schoolse lesstof wilt laten oefenen
kunt u op de site http://www.meestermichael.nl/leerlingen/ allerlei leuke oefeningen vinden.
Deze site biedt een aantal voordelen:


De leerstof staat per leerjaar geordend en er wordt naar verschillende sites doorgelinkt.



Je hoeft je niet te registreren.



De oefeningen worden meteen door het programma ”nagekeken”, zodat uw kind direct
ziet



hoe de oefening gemaakt is.

 De kinderen oefenen graag met meester Michael.
Daarnaast kunt u natuurlijk allerlei leuke leerzame dingen spelenderwijs oefenen. Zoals
bijvoorbeeld het snel tafelsommen maken of heel snel handig rekenen tot 10, 100 of 1000. Je
kunt dat onderweg in de auto doen, of gezellig op de camping, onderweg naar het toilet of de
douche of als je samen de trap oploopt.
Samen dingen doen, ook oefenen voor school, is gezellig en nuttig bovendien
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5. Helaas einde van een tijdperk: afscheid van de Ouderraad
We hebben sinds de start van de school altijd een Ouderraad gehad die het team bijstond bij alle leuke
activiteiten. We zijnde huidige OR leden en al hun voorgangers heel erg dankbaar voor hun enthousiaste
inzet en voor het meedenken over de school en alles wat hiermee samenhangt.
Er zijn geen nieuwe aanmeldingen van nieuwe ouders gekomen om dit belangrijke werk voort te zetten. En
het organiseren van alle OR activiteiten is werk voor de beide OR leden die wel kunnen en willen aanblijven.
Noodgedwongen moeten we voor een andere organisatie kiezen, waarbij de inzet van alle ouders
noodzakelijk is.
Na de zomervakantie ontvangt u van ons een brief met alle geplande activiteiten en de mogelijkheid om in te
tekenen voor uw hulp. U kunt daarbij denken aan:


Het versieren van de school voor Sint en Kerst en het project



Helpen bij het lenteontbijt



Ondersteunen bij de warme truien dag



Ondersteunen bij de projectavond, door de verkoop van de versnaperingen



Sport en spel dagen

Het is nog niet bekend of wij als school alle activiteiten kunnen blijven organiseren, zonder de steun van de
OR. U kunt daarbij o.a. denken aan een buitenschoolse activiteit, zoals de Avondvierdaagse. De afgelopen
jaren organiseerde de OR dit en de teamleden waren aanwezig op het rustpunt en bij de slotavond. Zonder
de OR is de organisatie van dit evenement wellicht een te grote belasting voor het team.

6. Nieuws van Tierelier en Kiekeboe
Thema
Thema Mensen “ jij en ik “ is al bijna afgelopen, net als het schooljaar. Afgelopen weken hebben wij
gesproken over “ kijk dit ben ik”, “ ik en de ander “, “het benoemen van de lichaamsdelen”, “ wat kan ik met
mijn…? Als ouderactiviteit vieren wij het eindfeest met hapjes uit eigen cultuur

Verzoek Leidsters
Graag vragen wij om de jassen, tassen, fruitbakjes en de bekers te voorzien van de naam van uw kind, om
verwarring te voorkomen. Ook vragen wij de puzzels die u maakt met uw kind samen af te maken voordat u
uw kind gedag zegt.

Bedanken OC leden
Graag willen wij onze OC leden bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. En alle andere ouders die
een steentje hebben bij gedragen.

Afscheid 4 jarige
Wij wensen alle 4 jarige peuters die na de vakantie naar school gaan heel veel succes en plezier toe.

Nieuwe Peuters
Graag verwelkomen wij de nieuwe peuters die bij ons komen spelen.
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Zomervakantie
Afgelopen jaar hebben we weer een leuk speeljaar gehad
Onze schoolvakantie begint op donderdag 20 Juli t/m zondag 3 Sept.
Wij wensen jullie een fijne, zonnige, gezellige maar vooral een veilige vakantie toe.
En zien jullie allemaal weer op maandag

4 september

Team Tierelier

Tot slot

De OR, MR, de medewerkers van Tierelier, Kiekeboe en
het team van de Egelantier wensen iedereen een heel
mooie zomer.
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