NIEUWSBRIEF
Juni 2022
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De komende tijd staan er veel
activiteiten op de planning om zo het schooljaar leuk, gezellig en leerzaam af te sluiten.
In deze nieuwsbrief leest u meer daarover. Mochten wij u niet meer zien dan wensen wij
alle kinderen en u alvast een hele fijne zomervakantie toe en we hopen elkaar op maandag
22 augustus weer te ontmoeten op school.
Met vriendelijke groet!
Het Rietput team

WENNEN IN DE NIEUWE GROEP
Op woensdag 6 juli gaan de kinderen van groep 3 t/m 7 een kijkje nemen in hun nieuwe
groep. Zo kunnen de kinderen alvast een beetje wennen aan een nieuwe juf en een ander
lokaal. Maandagochtend 4 juli komt juf Naomi even op school om ook kennis te maken met
de kinderen.

UITZWAAIEN GROEP 8
Woensdag 6 juli om 13.45 uur verlaten de kinderen van groep 8 via de
rode loper de basisschool en zwaaien we met elkaar onze kanjers uit.
Ouders, opa’s, oma’s, familie en vrienden….iedereen is van harte welkom
om mee te zwaaien.

EINDFEEST
Op donderdag 7 juli vieren we met elkaar het
Eindfeest in de vorm van een Vossenjacht. De
kinderen krijgen een tussendoortje en ‘s middags
frietjes en een broodje knakworst aangeboden
door de OR.

MUSICAL GROEP 8
Op donderdagavond 7 juli vindt de musical van groep 8 plaats in
het Dorpshuis. We zijn blij dat de musical weer voor iedereen
toegankelijk is! ’s Morgens gaan we met alle kinderen naar de
generale repetitie kijken.

1

VRIJDAG 8 JULI
Deze dagen gaan we de klas opruimen en krijgen de kinderen
schoolspullen mee naar huis. Het is handig als de kinderen (behalve
de kleuters) een tas meenemen naar school.
De vakantie start om 12.00 uur.

EU SCHOOLFRUIT
Wij vinden het leuk om alvast mee te delen dat we weer
ingeloot zijn voor het EU-schoolfruit. Dit houdt in dat de
kinderen volgend jaar 20 weken lang 3x per week fruit op
school krijgen.

OVERBLIJFOUDERS GEVRAAGD
Wij zijn voor aankomend schooljaar op zoek naar overblijfouders die toezicht willen houden
tijdens buiten spelen op het schoolplein. Woensdag één keer in de twee weken (oneven
weken) en voor de vrijdagen. Beide dagen van 12.00 uur -12.30 uur.
Wie, o wie komt ons hierbij helpen??
U kunt zich aanmelden bij juf Priscilla. (pverheul@o2a5.nl)

STUDIEDAGEN
In eerdere nieuwsbrieven heeft het vakantierooster al gestaan. De studiedagen waren nog
niet gepland. Inmiddels zijn deze data wel bekend:
• 26 september 2022
• 16 november 2022
• 14 december 2022
• 24 februari 2023
• 6 maart 2023
• 11 april 2023
• 19 juni 2023

ZOMERLEZEN
Zwemmen of buitenspelen tijdens de vakantie is natuurlijk heel belangrijk en leuk! Maar je
moet eigenlijk ook lezen, om het lezen te onderhouden. Als je goed kunt lezen, dan kun je de
hele wereld aan. Hoe hou je je kind aan het lezen in de zomervakantie? Met de Zomer-LeesExpeditie, met de puzzels en opdrachten wordt lezen een spel!
Uw kind heeft van school een doeblad met een landkaart gekregen. Op de landkaart houd je
samen bij welke boeken er in de vakantie (voor)gelezen zijn en kun je samen leuke puzzels
en raadsels oplossen.
Daarnaast heeft Bereslim speciaal voor beginnende lezers 8 nieuwe digitale AVI-boeken
beschikbaar gesteld. Via deze link kun je met de onderstaande inlogcode de boeken
beluisteren en meelezen. Ook zijn er bijna 100 digitale prentenboeken waarbij je heerlijk
kunt wegdromen.
Gebruikersnaam: bereslim102066
Wachtwoord: LeesAvontuur2022
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“BIEB-VRIJWILLIGER” … iets voor jou?!
Voor onze vestiging in Asperen zoekt Bibliotheek Rivierenland meerdere ouders, opa’s en oma’s,
buren, dorpsgenoten die het die het leuk lijkt om bieb vrijwilliger te worden en samen met een team
van bieb vrijwilligers de bieb in school te runnen en zo een bijzondere rol te vervullen in de
leesbevordering van kinderen.

Wat houdt dat in?
•
•
•
•
•
•
•
•

Helpen met boeken zoeken in de kast en op de computer
Helpen met lenen, inleveren, reserveren van boeken
Zorgen dat de bibliotheek er opgeruimd en aantrekkelijk uit ziet
Nieuwe klanten verwelkomen in de bibliotheek, uitleg geven en rondleiden
Nieuwe klanten helpen om lid te worden
Ouders van baby’s een BoekStartkoffertje uitreiken en het verhaal erbij vertellen
Ontvangen gereserveerde boeken verwerken en reserveringen voor andere vestigingen transport klaar maken
Kort gezegd: Het gastvrije “gezicht” van de bibliotheek zijn

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•
•

Een leuke ongedwongen omgeving
Interessante ontmoetingen
Een gezamenlijk rooster met flexibiliteit hoe vaak en op welke tijden u wilt
werken, in schooltijd en/of buiten schooltijd
Training en opleiding vanuit Bibliotheek Rivierenland
Begeleiding door een vrijwilligerscoördinator
Een gratis lidmaatschap van de bibliotheek
Jaarlijks een gezellige vrijwilligersbijeenkomst of gezamenlijk uitje

Wilt u nadere informatie?
Neemt u dan contact op met de leescoach van De Zandheuvel, Melanie Valentijn

Melanie.Valentijn@bibliotheekrivierenland.nl / 06 – 15 16 63 61
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