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JULI
Donderdag 22 juli
Vrijdag 23 juli
SEPTEMBER
Maandag 6 september

Uitglijden groep 2
Afscheid groep 8
Vrije dag, start zomervakantie.
Weer naar school!

Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar zit erop!
Een bewogen jaar waarin we als school ondanks Corona toch ontwikkelingen
hebben kunnen doorzetten. We zijn dan ook blij dat we maar weinig groepen
naar huis hebben hoeven sturen.
Wij willen jullie heel erg bedanken voor jullie flexibiliteit en het thuiswerken met
de kinderen in het afgelopen schooljaar. Hopelijk kunnen we in het nieuwe
schooljaar weer zonder al teveel maatregelen aan de slag.
Geniet van jullie verdiende zomervakantie en tot maandag 6 september!
Vrijdag 3 september zal het eerste Talismanbulletin van het nieuwe schooljaar
verschijnen met daarin alle informatie om weer fijn te kunnen starten.

Een hele fijne sport en spelletjesdag!

Gevonden voorwerpen
Er liggen in de school veel gevonden voorwerpen. Jassen, tassen, gymspullen etc. Te veel om op te
noemen. Wij zouden het erg fijn vinden als u voor de zomervakantie kwijtgeraakte spullen op wilt
komen halen. Woensdag 21 juli en donderdag 22 juli worden deze spullen buiten op het schoolplein
op tafels uitgestald! Donderdag 22 juli aan het einde van de middag zullen alle spullen die zijn
blijven liggen, naar een goed doel gaan. Ouders die het goed kunnen gebruiken mogen eind deze
middag komen kijken en spullen uitzoeken.

Kunst in groep 1/2 RM
Voor mijn stage heb ik (Annemarie) met een aantal kinderen uit groep 1/2 RM een creatief project
gedaan.
Verven met natuurlijke materialen en stempelen met planten/bloemen.
Met deze materialen hebben de kinderen samen een wandkleed gemaakt. Deze hangt nu in de klas te
pronken!

Online zomerboek
Uitgeverij Malmberg heeft een online zomerboek met het thema
Festival ontwikkeld. Een cadeautje voor alle leerkrachten, ouders
en kinderen om hun waardering uit te spreken voor onze inzet en
flexibiliteit het afgelopen schooljaar.
Festival richt zich op de leerdoelen voor de vakken taal, spelling,
rekenen en WO. Er is een zomerboek voor iedere jaargroep (“Op
weg naar..”gr. 4-5-6-7-8) en het is te downloaden op:
www.malmberg.nl/festival

Zomerlezen voor ouder en kind
Kinderen lezen in de vakantie minder dan normaal. Uit onderzoek blijkt juist dat het belangrijk is om
ook in de zomervakantie te blijven lezen. Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen
kunnen maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug vallen in hun leesontwikkeling. Lezen in de
zomervakantie is dus belangrijk voor je kind. Bekijk de bijlage hieronder voor tips.
https://www.zomerlezenkids.com/
TIPS TEGEN DE ZOMERDIP LEZEN
En op een fijne en leuke manier te blijven lezen.
1. KIES EEN BOEK WAT JE KIND LEUK VINDT OM TE LEZEN
Een open deur, maar de kinderen moeten zin hebben om het boek te pakken. Het maakt niet uit wat
ze lezen, als ze maar lezen. Dat mogen dus ook strips zijn!
2. LEZEN KAN OVERAL
Pak je boek en lees. In de tent, op het strand, bij het zwembad, maar ook op het klimrek in de
speeltuin of dobberend op een luchtbed in de zee. Je hebt hier allerlei leuke leesbingo’s voor zoals
de leesbingo zomer, hoe gekker de plek, vaak hoe leuker. Kinderen vinden het ook fijn om zelf een
fijn plekje te bedenken om te lezen.
3 . L E ES EE N K W A RT I ER P ER D A G
Maak een ritueel van het lezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 15 minuten per dag lezen hun
woordenschat flink vergroten. Maak er een ritueel van. Laat de kinderen bijvoorbeeld elke dag voor
het slapen lezen. Of pak het boek erbij als ze ‘s morgens wakker worden. Of juist net na het ontbijt.
Een kwartier is niet lang, maar heeft wel een ongelooflijk resultaat.
Ritueel
Je kunt ook je eigen leesritueel maken met je kind. Bijvoorbeeld zitten op een speciaal leeskussen,
een stok of knuffel vasthouden bij het lezen, elkaar voorlezen, een picknickmomentje maken tijdens
het lezen, etc.
4 . G E E F H ET G O E D E V O O R B EE L D
Lees zelf veel, want zien lezen doet lezen! Of lees veel voor! Zak onderuit in een lekkere stoel en lees
samen. Er zijn ook mooie Samenleesboeken voor jou en je kind. Je leest dan om de beurt een zin of
een bladzijde.
5 . D O E S P E LL ET J E S ME T HE T B O E K
Bedenk allerlei spelletjes met het boek dat je kind leest. Speel bijvoorbeeld scrabble met alleen
woorden die uit het boek komen. Dobbel om het aantal bladzijdes dat gelezen moet worden. Zoek
naar het moeilijkste woord dat je kunt vinden in het boek. Of stop op een willekeurige pagina en rijm
op het eerste woord dat je leest.
6 . B E L ON I N G
Hang een meter papier op in het appartement, tent, caravan of andere vakantieplek. Zet steeds een
streep voor een gelezen boek. Bedenk een beloning voor elke 2, 5 of 10 boeken/bladzijden die
gelezen worden. Een sticker, een speeltje om in het water mee te spelen, een ijsje zijn
vakantievoorbeelden.
7 . D E B I B LI O T HE E K OF K I N DE RB O E K W I N K EL
Regent het? Ga naar de Kinderboekenwinkel in de buurt of naar de bibliotheek. Wat is er nou fijner
dan zelf je boeken om te lezen uit te zoeken? Wie weet strijken jullie wel neer op de fijne stoelen in
de winkel of bibliotheek en ontstaat er ter plekke een leesmoment.
8 . D E V A KA N T I E B I EB A P P
Is je kind helemaal fan van de tablet of iPad? Zet de vakantiebieb erop! Met de vakantiebieb app kun
je gratis boeken lezen en is ook te gebruiken als je geen lid bent van de bibliotheek.

Nieuws van onze Toneelgroep
Sprookjesfiguren on tour!
Misschien heb je ons zien lopen op de markt of rond school afgelopen vrijdag: de sprookjesfiguren!
Of hebben de kinderen verteld dat ze ons hebben gezien. We werden op het schoolplein met veel
enthousiasme ontvangen door de buitenspelende kinderen. Vragen werden op ons afgevuurd of we
werden van een afstandje een beetje angstig bekeken. Kan die bezem echt vliegen? U bent toch
geen echte koning! Zijn die appeltjes giftig? Assepoester, kom je mij nog een keer afpoetsen?
Geweldig, die onbevangenheid en fantasie!
We deden dit sprookjesfiguren-bezoekje met een reden.
Een wisselende groep ouders speelt al sinds 2012 toneel voor de groepen 1 tm 4 in de laatste
schoolweek. Sneeuwwitje, De nieuwe kleren van de keizer, Assepoester, vele sprookjes kwamen
voorbij. En we speelden gewoon omdat we het leuk vonden. Dit jaar en vorig jaar kon dit helaas niet
vanwege corona.
Toch wilden we dit jaar iets doen. Om één van onze medespelers in het zonnetje te zetten, Brigitte.
Bij haar is 3 jaar geleden ALS geconstateerd en met onze ludieke actie willen we geld inzamelen voor
het onderzoek naar ALS.
We hopen dat jullie onze actie willen steunen met een kleine (of grote) donatie.
Alvast bedankt!
Voor meer informatie en donaties een https://www.alsacties.nl/team/voorbrigitte
Of scan de QR code.
Ps. Het schooltoneel kon de afgelopen 2 jaar niet doorgaan, maar het is een mooie traditie die we
graag voortzetten. Nieuwe spelers zijn meer dan welkom. Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel.
Heb je interesse, stuur een mail naar amkuijk@gmail.com

Nieuws van Lumens
“Mam… ik verveel me zo….”
De vakantie komt eraan. Voor veel mensen tijd voor
ontspanning, leuke dingen doen en genieten met elkaar.
Er zijn gezinnen die misschien 1 of 2 weken naar het
buitenland gaan of die in Nederland hun vakantie
doorbrengen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die
niet weggaan.
Los van een eventuele vakantie weg van huis, zijn er vaak nog een paar weken die thuis doorgebracht
worden. Weken waarin kinderen zich kunnen gaan vervelen en waarin ouders soms het gevoel krijgen
dat ze veel energie moeten steken in het bezighouden van hun kinderen.
Kunt u ook tips of ideeën gebruiken voor thuis of voor onderweg?
Bijvoorbeeld:
Wat kinderen kunnen doen wanneer ze zich vervelen,
welke uitstapjes je kunt maken in Nederland,
of hoe kinderen zich langere tijd kunnen vermaken op de achterbank?
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings) vragen bij mij terecht.
U kunt mij altijd bellen.
Hartelijke groet,
Laila Bouayachi
0620478620
l.bouayachi@lumenswerkt.nl

Kika zomerkamp 2021
Kika 2021 gaat door!
Voor de zomervakantie van 2021 hebben alle kampen een weekend programma voorbereid. Je bent
zowel op zaterdag als zondag welkom om te komen spelen met je beste Kika vrienden! Let op: Dit
programma is zonder overnachting. Je dient dus beide dagen gehaald en gebracht te worden.
Onderstaand lees je hoe deze twee dagen eruit zien en hoe je zorgt dat jij erbij bent!
Kies je weekend
Jagershoef 24-25 juli
Stratum-Tongelre 31 juli - 1 augustus
Veldhoven 7-8 augustus
Woensel-Zuid 14-15 augustus
Gestel-Strijp 21-22 augustus
Prinsejagt 28-29 augustus
Veilig spelen
Ieder kamp organiseert één Kika weekend. Vanaf 09.30 uur ben je welkom op het terrein. Er zal een
rotonde gecreëerd worden op het kampterrein zodat je veilig afgezet kunt worden. Je mag natuurlijk
ook op de fiets komen!

Het is de bedoeling dat je zelf een drinkbeker en lunchpakket meeneemt. Bij aankomst doen we een
gezondheidscheck en meten we je temperatuur. Helaas kan er dit jaar niet op het terrein geslapen
worden. Alle aanwezige leiding zal gevaccineerd zijn óf in het bezit zijn van een negatieve corona test.
Programma zaterdag
09.30 uur Aankomst kampterrein
10.00 uur Start ochtendprogramma
12.00 uur Lunch (vergeet je boterhammen niet!)
13.00 uur Start middagprogramma
16.00 uur Friet eten (er komt een frietkraam!)
18.00 uur Start avondprogramma
21.30 uur Einde
22.00 uur Alle kinderen zijn opgehaald via de kampterreinrotonde
Programma zondag
9.30 uur Aankomst kampterrein
10.00 uur Start ochtendprogramma
12.00 uur Lunch (vergeet je boterhammen niet!)
13.00 uur Start middagprogramma
17.00 uur Einde
17.30 uur Alle kinderen zijn opgehaald via de kampterreinrotonde
Kosten
De kosten voor het Kika weekend bedragen €35,- per kind voor twee dagen. Dit is inclusief alle
activiteiten, drinken, friet met snack op zaterdag en lekkere tussendoortjes. Let op! De kinderen
dienen zelf lunchpakketjes en een drinkbeker mee te nemen.
Ik wil maar één dag mee
Dit is enkel mogelijk o.b.v. beschikbaarheid. Geef dit bij je inschrijving aan, dan plaatsen we je op de
reservelijst. Je hoort dan uiterlijk één week van te voren of je mee kunt.
Ja, ik schrijf me in!
Leuk! Ga dan snel naar de website www.stichtingkika.nl en meld je aan! Dan zien we elkaar op het
Kika weekend! Let op, er zijn maar een beperkt aantal plekken per weekend beschikbaar. Daarom
ben je pas verzekerd van deelname nádat je de bevestigingsmail van ons hebt ontvangen en de
betaling voldaan is.

Cursus blind typen

