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Mededelingen vanuit het team
Aanvulling vakantierooster 2017-2018.
Het vakantierooster hebben we al eerder in de
nieuwsbrief gepubliceerd, maar u heeft van ons
de data van de studiedagen nog te goed. Deze
staan gepland op:
- Maandag 25 september 2017
- Maandag 19 februari 2018
- Maandag 18 juni 2018
De leerlingen zijn tijdens deze studiedag vrij.
Derde rapport schooljaar 2016-2017
Helaas staat er op onze jaarkalender een foutje.
Het derde rapport van dit schooljaar krijgen de
kinderen niet mee op vrijdag 30 juni, maar op
vrijdag 7 juli.
Po in actie
A.s. dinsdag 27 juni neemt het personeel van De
Schittering, deel aan de landelijke onderwijs
actie “PO-inactie” Het eerste uur wordt er geen
lesgegeven en zijn de leerlingen vrij. Pas vanaf
9.25 uur gaan onze schooldeuren weer open en
starten we om 9.30 met de lessen.

Vossenjacht Laatste schooldag!!
(als het goed is heeft u onderstaande informatie
ook op papier via uw kind gekregen).
Nog maar een paar weekjes en dan start de
zomervakantie al weer!
Zoals al enkele jaren organiseren wij een
vossenjacht op de laatste schooldag, vrijdag 14
juli aanstaande.
Wat is de vossenjacht?
Bij een vossenjacht lopen er verklede mensen
rond, vossen genaamd, in een afgesproken
gebied. Onder begeleiding lopen groepjes

kinderen, op zoek naar de ‘vossen’. Zij
moeten er proberen achter te komen wie het
is, en als wat hij/zij verkleed is.
Wie kunnen er meedoen als vos?
Oud-leerlingen, ouders, groep 8,
(oud)leerkrachten, opa’s, oma’s, tantes, ooms,
de buurman, de oppas etc…………
Hoe ziet deze dag er uit bij ons op school?
’s Ochtends komen alle kinderen op de
normale schooltijd naar binnen. De juffen
hebben groepjes gemaakt. Ouders en
kinderen van groep 7 begeleiden deze
groepjes. Tussen 8.30 en 9.00 worden de
groepjes opgehaald door de begeleiders.
Daarna zullen zij als groepjes de wijk (zij
krijgen een plattegrond) in gaan en op zoek
gaan naar de vossen. Ieder groepje heeft een
scorefomulier bij zich om op te schrijven welke
vossen zij tegen komen en wie zij denken dat
er verschuild zit achter de vermomming.
Alle vossen krijgen per mail een plattegrond
met het gebied erop, waar zij rond mogen
lopen/zitten/fietsen/etc. U kunt er dus
bijvoorbeeld ook voor kiezen om als
kampeerder uw tent op te zetten op een
grasveld en lekker te gaan zonnen. Vossen
lopen in de wijk vanaf 9.00 en worden, tegelijk
met alle kinderen, om 11.40 terug op school
verwacht.
Er wordt dan nog een foto gemaakt van alle
vossen samen.
Daarna zullen alle klassen nog even enkele
minuten naar binnen gaan om af te sluiten
met hun eigen leerkracht. Daarna vormen de
leerkrachten bij de voordeur een haag en
komen alle klassen om de beurt naar buiten
en begint de zomervakantie!

Inleveren boeken uit onze eigen “BoekieHoekie”.
Zoals vorig jaar ook het geval was, willen we
ruim vóór de zomervakantie weer alle boeken
en biebtassen terug op
school hebben.
Dit betekent dat er vanaf
donderdag 6 juli geen
boeken meer mee naar
huis gaan. Wij willen u
ook vragen om op deze
dag alle boeken van onze
schoolbibliotheek in te
leveren.

VakantieBieb-app!
Lezen in de vakantie is leuk én slim met de
VakantieBieb-app!
Weet je nog niet welk boek je mee wilt nemen
op vakantie? Er staan leuke e-books voor je
klaar in de VakantieBieb!
Deze zomer kun je boeken digitaal lezen (ebooks) op een tablet of smartphone met de
VakantieBieb-app. Probeer het eens uit! Je kunt
ook meedoen met de
winactie, je maakt dan
kans op een iPad mini!
De app is gratis te
downloaden in Google
Play of App Store. Je
kunt je vader of
moeder vragen of zij
je hierbij willen
helpen.
Kinderen die tijdens de zomervakantie bijna
niet lezen, vallen maar liefst 1 á 2 AVI-niveaus
terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit
onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus
belangrijk voor je kind . Naast leuke
jeugdboeken heeft de VakantieBieb ook nog
een ruim aanbod voor volwassenen. De app is
gratis te downloaden in Google Play of App
Store.
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Vrijdag 7 juli 2017
verschijnt
Schitter(bl)ingetje nummer 17 van het
schooljaar 2016-2017
Woensdag 28 juni Waardendag. De
leerlingen zijn deze dag vrij.
Op vrijdag 7 juli krijgen de leerlingen
hun derde rapport mee naar huis.
Maandag 3 juli studiedag voor het
team. De leerlingen zijn deze dag vrij.
Dinsdag 4 juli oudergesprekken derde
rapport op uitnodiging.
Dinsdag 11 juli afscheidsmusical groep
8.
Vrijdag 14 juli Vossenjacht en daarna
begin van de zomervakantie.

