
 

 

 

Einde schooljaar 

Wat een mooi eindfeest hebben we mogen 

meemaken. Wat werd er veel verhandeld en 

wat waren er leuke acts bij het Open Podium. 

Een fotoverslag vindt u op de facebookpagina 

van school. In de afgelopen week heeft onze 

groep 8 afscheid genomen. Een nieuwe tijd 

breekt voor hen aan. We wensen ze alle goeds 

voor de toekomst. Ook juf Ilse en juf Giovanna 

hebben afscheid genomen van de 

Colignyschool. Juf Giovanna gaat op de 

Bruggenschool werken in groep 4 en juf Ilse 

gaat werken in de taalklas. Het gaat jullie 

goed. In de vakantie hoopt juf Linda te 

bevallen van haar dochtertje. Sterkte met de 

laatste loodjes en een voorspoedige bevalling. 

 

Website 

Sinds vorige week is de nieuwe website in de 

lucht. Een aanrader om er eens een kijkje te 

nemen. Van de meeste activiteiten zijn er 

foto’s opgenomen op de nieuwspagina. Heeft 

u aan- of opmerkingen, dan houden wij ons 

aanbevolen.  

Schoolfotograaf 

In de eerste week na de zomervakantie komt 

de schoolfotograaf. Door de nieuwe AVG-

richtlijnen mogen we alleen kinderen op de 

groepsfoto’s zetten als daar vooraf 

toestemming voor is gegeven. Via de Parro-

app kunt u dit aangeven.  

 

Zomerverval 

De term zomerverval geeft aan dat kinderen 

die gedurende de zomervakantie niet of 

nauwelijks lezen 1 á 2 AVI-niveaus terugvallen 

in hun leesontwikkeling. Dit zomerverval kan 

eenvoudig worden tegengegaan. Als kinderen 

tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is 

er geen sprake van terugval. 

 

Zomerlezen voor ouder en kind 

Vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan 

normaal. Uit onderzoek is gebleken dat 

kinderen die in de vakantie niet lezen, na de 

vakantie een terugval in leesontwikkeling 

hebben. Hoe voorkom je die zomerdip? Door 

in de zomervakantie samen met je kind 

regelmatig te lezen. Liefst iedere dag een 

minuut of tien. Met onderstaande tips houden 

jullie dat makkelijk vol! Wat kan er gelezen 

worden? Alles wat je kind leuk vindt, kun je 

samen lezen. Natuurlijk kun je gewoon boeken 

lezen. Maar denk ook eens aan een folder van 

een dierentuin of pretpark waar jullie naartoe 

gaan. En ook strips, vakantieboeken en 

kindertijdschriften zijn leuk om te lezen. 

Kortom, het maakt niet uit wat je kind leest, 

als het maar leest. 

Als je kind regelmatig leest in de vakantie, zal 

de leestontwikkeling niet stagneren, en 

wellicht zelfs vooruitgaan. En lezen wordt nog 

leuker als je het samen doet. 

Do’s bij samen lezen 

• Laat je kind het boek kiezen.  

• Bekijk samen het omslag van het boek. Waar 

zal het boek over gaan? Is het spannend? Of 

juist grappig? Kortom, fantaseer er samen 

maar op los.  
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• Lees om de beurt een stukje.  

• Geef je kind de kans om een fout zelf te 

herstellen.  

• Praat samen over wat je gelezen hebt.  

• Geef je kind complimentjes.  

• Geef je kind nog meer complimentjes! 

Don'ts bij het samen lezen 

• Kies geen boek dat te moeilijk is voor je 

kind! Niets is zo demotiverend om telkens te 

merken dat het lezen niet lukt.  

• Verbeter je kind niet te snel als het een fout 

maakt.  

• Maak het lezen niet te schools.  

• Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het 

lezen niet zo goed gaat 

Zomerbieb 

De Vakantie Bieb is nu open voor de jeugd en 

1 juli kwamen hier de e-books voor 

volwassenen bij. De Vakantie Bieb sluit eind 

augustus 2019. Via de volgende link is de app 

te downloaden: https://vakantiebieb.nl/ 
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