28 juni 2021

30 juni
30 juni
1 juli
2 juli
5 juli
7 juli
8 juli
8 juli
9 juli
12 en 15 juli
14 juli
19 juli
20 juli
21 juli
23 juli

Groep 1-2 Kinderboerderij Wolfslaar
Juffendag gr 3-4
Vergadering Raad van Leerlingen
Schoolreis Efteling
Deze week kennismaking VO
Schoolfotograaf dependance
Schoolfotograaf hoofdgebouw
2e Rapport in Rapportfolio
Studiedag leerlingen vrij
Oudergesprekken groep 3 t/m 7
Stapje Verder
Musical groep 8
Musical en afscheidsavond groep 8
12.00 uur Uitzwaaien groep 8
Start zomervakantie (HG 12.10 uur. Dep 12.25 uur)

28 juni
28 juni
28 juni
30 juni
1 juli
2 juli
2 juli
3 juli
3 juli
3 juli
4 juli
4 juli

Stijn (6)
Suus (9)
Anne (9)
Raf (5)
Kamiel (5)
Madee (6)
Caitlin (12)
Lotte (7)
Odin (12)
Jip (10)
Thijmen (13)
Teun (6)

Wijziging start- en eindtijd vrijdag 2 juli
Alle ouders en verzorgers hebben vandaag een mail ontvangen in verband
met de wijziging van de start- en eindtijd van onze schoolreis naar de
Efteling op vrijdag 2 juli.
Alle kinderen verzamelen om 9.00 uur op het hoofdgebouw in hun eigen
groep. De leerlingen van groep 3 in de speelzaal, de kinderen van groep 4
op het leerplein (bij de groepen 5/6).
We hopen rond 9.30/9.45 uur te kunnen vertrekken.
’s Middag verzamelen wij om 16.15 uur bij de uitgang van het park. We
hopen dan rond 17.15/17.30 uur terug te zijn op school.

Oudergesprekken groep 3 t/m 7
Zodra duidelijk is of wij de oudergesprekken online en fysiek gaan organiseren ontvangt u van ons
de link om u voor de gesprekken in te schrijven. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze beslissing
morgen worden genomen.

Schoolfotograaf
Op woensdag 7 juli (dependance) en donderdag 8 juli (hoofdgebouw) komt de schoolfotograaf naar
De Spoorzoeker.
Er zullen dit jaar helaas geen broertje(s)/zusje(s) foto’s worden gemaakt omdat wij de toeloop van
een grote groep ouders/verzorgers op dit moment nog niet verantwoord vinden.

Zomerkampen Breda
Ga je mee op zomerkamp, heb je zit om lekker te spelen met andere kinderen ? Schrijf je dan in op
www.zomerkampenbreda.nl.
Al 50 jaar organiseert Stichting Zomerkampen Breda in de eerste drie weken van de zomervakantie
geweldige zomerkampweken voor kinderen van 6-16 jaar oud. Op kampterrein Sparrenhof, aan de
rand van Tilburg, beleven kinderen een fantastische kampweek, vol avontuur, gezelligheid en leuke
activiteiten. Door de inzet van meer dan honderd vrijwilligers per jaar zijn de kampen altijd perfect
geregeld, met aandacht voor elk kind
Op dit moment zijn er vooral in de leeftijdscategorie 6-9 jaar nog plekjes vrij in alle 3 de weken.
Daarnaast van 10-12 is er nog plek in week 2.
Week 1: 26 juli t/m 31 juli
Week 2: 2 aug t/m 7 aug
Week 3: 9 aug t/m 13 aug
Zien we je op ZOKA?

Leerlingen beleven de mooiste verhalen met

de gratis online Bibliotheek-app
Beste mevrouw Sommers,
Zitten jouw leerlingen al klaar voor de zomeractie Boek ’n Trip van Jeugdbibliotheek? Via
de gratis online Bibliotheek-app vinden kinderen zonder bieb-ervaring de mooiste e-books
en luisterboeken! Dit jaar zijn de zorgen over leesvaardigheid van kinderen extra groot
vanwege achterstanden door de lockdowns. Daarom is doorlezen tijdens de vakantie
extra belangrijk en dat kan gemakkelijk met de zomeractie Boek ’n Trip in juli en augustus.

Hoe werkt Boek 'n Trip?
•
•
•
•
•

Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)
10 e-books en 10 luisterboeken per leerling
Elk boek drie weken lenen
Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus

•

Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
Toegang tot duizenden jeugdtitels
Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie

•

Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd

•

Ook als je geen lid bent van de bieb
Het actieabonnement is heel laagdrempelig voor leerlingen en ouders want ze hoeven niet
speciaal naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af te sluiten. Geen gezeul met
boeken, want het is allemaal digitaal! Lekker lezen op je telefoon of tablet. De app
herinnert leerlingen vanzelf als de leentermijn afloopt.

Tip ouders en leerlingen
Heb jij de ouders van jouw leerlingen al getipt over Boek ’n Trip? Gebruik deze
tekstsuggestie in je nieuwsbrief of via je sociale kanalen.

Alvast een hele fijne zomer gewenst,
Jeugdbibliotheek.nl

