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INHOUD:
1. Agenda komende weken
2. Website bijgewerkt met
3. Welkom
4. Voorstellen
5. Studiedagen
6. Startdienst en open huis
7.   Sport en cultuur Zeewolde
8.   Leestip

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Scoop nummer 23 voor jullie met weer veel informatie. De groepsverdeling met 
begeleidende brief en plattegrond komt ook in jullie mailbox vandaag. We gaan de 
laatste weken in met nog verschillende activiteiten met name voor groep 8. De 
afgelopen week is er een geslaagde schoolreis geweest naar dierenpark Amersfoort. De 
dag begon met flinke buien maar daar hadden de kinderen overdag gelukkig geen hinder 
meer van. Met dank aan de begeleidende ouders, leerkrachten en de 
schoolreiscommissie. 
Veel plezier met het lezen van de Scoop en alvast een fijn weekend toegewenst namens 
het hele team.

1. Agenda komende weken
- dinsdag 6 juli: wisselmiddag
- woensdag 14 juli: opvoering musical
- donderdag 15 juli: viering groep 8
- vrijdag 16 juli: studiedag, alle leerlingen zomervakantie

2. Website bijgewerkt met…..

3. Welkom

Jax, welkom  bij ons op Kaleidoscoop, 
veel speel en leerplezier.
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4. Voorstellen: in een extra bijlage.

5. Studiedagen
De studiedagen zijn weer gepland met instemming van de MR, deze vallen volgend jaar op:
vrijdag 15 oktober
maandag 25 oktober
maandag 6 december: 
vrijdag 4 februari
donderdag 14 april
dinsdag 7 juni
maandag 13 juni
vrijdag 8 juli

6. Startdienst en open huis
Begin volgend jaar zal er geen startdienst en open huis zijn. Dit i.v.m. de onduidelijkheid over 
de ontwikkelingen betreffende corona. 

7. Sport en cultuur Zeewolde 
Het is bijna zomervakantie, om dit te vieren organiseren wij op maandag 19 juli in samenwerking 
met Sport en cultuur Zeewolde het mega vakantiespektakel!!!!
Vier de eerste dag van de zomervakantie samen met ons, er zijn allerlei leuke activiteit 
waaronder laser gamen en diverse attracties.

We organiseren de dag in 2 delen:

deel 1: 10.00 uur - 12.30 uur

deel 2 13.00 uur - 15.30 uur

Er zijn per dagdeel 50 deelnemers welkom. Wil jij de zomervakantie op een toffe manier starten 
schrijf je dan in via www.sportencultuurzeewolde.nl

Dit evenement wordt gratis aangeboden door Jeugd- en jongerenwerk Zeewolde en sport en 
cultuur Zeewolde.

8.  Leestip Hieronder een leestip voor de zomervakantie. Juf Thonny zal in de komende week 
alle ouders van de groepen 3 t/m 7 een link toesturen zodat u  hier gebruik van kunt maken.

Voorkom de zomerleesdip met Blink Zomerlezen: Veel kinderen vallen jaarlijks in de 
zomervakantie terug in hun leesontwikkeling. Daar komt bij dat het afgelopen jaar de 
verschillen in leesvaardigheid tussen leerlingen op de basisschool door de lockdown 
periodes zorgwekkend zijn toegenomen. Wat gaat er gebeuren als kinderen die al een 
leesachterstand hebben opgelopen in de zomervakantie geen boek of tijdschrift aanraken? 

Leesvaardigheid is als een spier die je moet blijven trainen. Maar ja, hoe krijg je 
kinderen die veel liever YouTuben, Tiktokken of gamen in de zomer wel aan het 
lezen? Een paar maanden geleden zijn we over deze vraag gaan brainstormen met  
kinderen, leraren en drie fantastische kinderboekenschrijvers: Tosca Menten, 
Maren Stoffels en Manon Sikkel. Het antwoord is vrij simpel; omdat je wil weten 
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hoe een verhaal verder gaat. Nieuwsgierigheid is de basis van Het nieuwe lezen dat Blink 
in 2020 introduceerde. Blink Zomerlezen past helemaal in deze nieuwe visie op 
leesonderwijs. Zes weken lang staat er wekelijks een nieuw hoofdstuk online, met steeds 
weer een spannende cliffhanger. De leerlingen blijven lezen. En weet je wat helemaal 
bijzonder is? Als leraar vul je zelf de namen in van je school, leraren en de conciërge zodat 
deze een hoofdrol krijgen in het verhaal. Zo komt de school echt tot leven.

Met vriendelijke groet
Het team van Kaleidoscoop

 


