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Beste ouder(s), verzorger(s) van OBS Het Vastert,

7 juli

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een ander schooljaar dan
normaal maar we hopen het voor de kinderen positief en fijn af te kunnen sluiten. Na
de zomervakantie zullen we de kinderen weer ontvangen op het schoolplein. Namens

Afscheidsmiddag groep
8
8 juli
Picknick voor de
kinderen, 13.30 uur zijn
de kinderen vrij
9 jul
Kinderen zijn vrij, start
zomervakantie

het team wens ik u en de kinderen een fijne zomervakantie toe.
Laatste schooldag
Donderdag 8 juli is de laatste schooldag. De kinderen gaan tot 13.30 uur naar school
en gaan genieten van een heerlijke picknick. De kleuters worden om 13.25 uur naar
buiten gebracht. De kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang
worden tot 14.30 uur opgevangen op school. Indien u hier gebruik van wil maken, laat
het dan even weten bij de leerkracht.
Voorstellen
Dag allemaal,

1 augustus
Juf Patricia jarig
Juf Ülkü jarig
23 augustus
Start schooljaar
Luizencontrole
31 augustus
Juf Natalie jarig

Ik wil mij graag voorstellen, mijn naam is Ülkü Kuru.
Ik ben al jaren met veel plezier werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs.
Ik ben getrouwd met Aziz en samen hebben we drie dochters Elif, Ela en Ece die nog
op de basisschool zitten.

Sinds januari werk ik samen met juf Jolanda en juf Lucie in groep 1/2 C. In deze
periode heb ik de kinderen en natuurlijk de collega’s van het Vastert mogen leren
kennen.
Na de zomervakantie blijf ik als leerkracht lesgeven in deze groep. Ik heb hier
ontzettend zin in verheug mij op een goede samenwerking met alle ouders. Samen
maken we er een topjaar van!
Mocht u vragen hebben, kunt u ten alle tijde contact opnemen met mij.
Met vriendelijke groeten,
Ülkü Kuru

Afscheid groep 8
Woensdag 7 juli gaan we op gepaste wijze afscheid nemen van de leerlingen van groep
8. De ouders hebben hier inmiddels bericht over ontvangen. Wij wensen alle
leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers een fijne vakantie toe en heel veel
succes en plezier op het Voortgezet Onderwijs.

Kalender
Ook komend schooljaar ontvangt u in het begin van het schooljaar een nieuwe
schoolkalender. Wellicht is het handig om de studiedagen alvast te noteren. De
kinderen zijn dan vrij. De data zijn:
-woensdag 13 oktober
-vrijdag 24 december
-dinsdag 15 maart Consentdag
-woensdag 29 juni

Hierbij ook alvast de data van de info-avonden:

-

woensdag 1 september: groep 8
maandag 6 september: groep 4, 4/5 en 5
dinsdag 7 september: groep 1/2B en 1/2C
woensdag 8 september: groep 7
maandag 13 september: groep 6
dinsdag 14 september: groep 3A en 3B
woensdag 15 september: groep 1/2A

Luizencontrole
Zou u bij de start van het schooljaar uw kind(eren) kunnen controleren op hoofdluis
en neten? Indien u hierover bijzonderheden te melden heeft kunt u contact opnemen
met Linda Bekkering.

Intentieverklaring
De bestuurders van VCO, KOE en Consent hebben afgelopen donderdag de
intentieverklaring bij ons op school ondertekend. “De handen ineen”, waarbij de
samenwerking geïntensiveerd wordt om de kinderen nog beter onderwijs te bieden.

Samenwerking stichtingen voor basisonderwijs Consent, KOE en VCO
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8yJcjJr9XFo&feature=youtu.be

Protocol Basisonderwijs
Met ingang van 23 juni is er een nieuw protocol beschikbaar t.a.v. de
coronamaatregelen binnen het basisonderwijs. T.a.v. de afstandsregels in en om de
school wordt van scholen gevraagd om zoveel als mogelijk een bijdrage te leveren aan
het kunnen toepassen van de afstandsregels tussen volwassenen.
Om deze reden blijven wij de kinderen ook na de zomervakantie op het schoolplein
ontvangen. Het is helaas niet mogelijk om de afstandsregel van 1,5 meter te
handhaven op het moment dat alle ouders weer in school komen.

Tot aan de zomervakantie blijven de kinderen in de pauzes buiten spelen in cohorten.
Na de zomervakantie hanteren wij het pleinwachtrooster zonder cohortering.

Zomerlezen
Technisch lezen vraagt dagelijks instructie en oefening. Vanaf groep 3 wordt daar in
alle groepen veel tijd aan besteed. Uit onderzoek blijkt dat de technische
leesvaardigheid van de kinderen uit alle groepen in de zomervakantie terugloopt
doordat er niet meer dagelijks geoefend wordt. Het gevolg is dat de leerlingen bij de
start van de nieuwe groep niet meer het niveau hebben dat ze voor de zomervakantie
hadden. We noemen dit de zomerdip en we willen dit graag voorkomen. Voor alle
kinderen is het daarom van groot belang in de zomervakantie dagelijks te lezen. Een
kwartier samen lezen is al effectief. Zou u de kinderen willen stimuleren tot lezen in
de vakantie?

Samen zomerlezen
Ook onderstaand bericht van de IJsselgroep stimuleert het blijven lezen in de
vakantie:
Overige enkele weken begint de zomervakantie! Een heerlijk vooruitzicht. Voor de
leesontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat kinderen deze 6 weken wel blijven
lezen. Daarom heeft IJsselgroep een nieuwsbrief ‘Samen Zomerlezen’ uitgebracht,

‘Samen Zomerlezen’ bevat kort wat informatie over het belang van lezen,
boekenleggers met leesklokken voor extra motivatie en lijsten met boekentips. Alle
boeken uit de tiplijsten zijn terug te vinden in de online Bibliotheek die deze zomer
van 1 juli t/m 31 augustus gratis toegankelijk is voor alle kinderen. Door ouders en
kinderen te stimuleren de app op een tablet of telefoon te installeren, hebben ze in
de zomervakantie toegang tot een kast vol boeken.

Op onze website kun je zowel de complete pdf als de losse onderdelen
downloaden: https://www.ijsselgroep-pdij.nl/blog/270-samen-zomerlezen

Een mooie zomer met veel leesplezier gewenst!

Namens het team,
Vriendelijke groet,
Ilse Rekers
info@obsvastert.nl
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