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op tijd in de klas zijn! 
Het is opvallend dat er tegenwoordig veel kinderen ’s morgens te laat in de 
klas zijn. Zo missen kinderen het begin van de les en het is bovendien enorm 
storend voor de rest van de klas. De eerste bel gaat om 8.35 uur, dan mogen 

de kinderen naar binnen. Bij de tweede bel om 8.45 uur beginnen de lessen en 
dient iedereen in de klas aanwezig te zijn.  
 

 
 

#1april #kikkerinjebil 
Het bericht op Ouderportaal over de kapotte waterleiding en het 
gebruik van deze Dixie was natuurlijk een één-april-grap! Veel ouders 
zijn erin getrapt. We hopen dat het u niet al te veel stress heeft 
opgeleverd! 
 
 

 

theoretisch verkeersexamen groep 7  
Komende donderdag 4 april doet groep 7 theoretisch 
verkeersexamen. Daarvoor gaan ze naar verkeersschool 
Willem Verboon. We wensen de kinderen veel succes! 
Na de meivakantie staat het praktisch verkeersexamen 
op het programma. 
 
 
 

doe ook mee met de Kinderjury! 

De Nederlandse Kinderjury kiest elk jaar het beste kinderboek van het jaar. De jury 

bestaat uit alle kinderen van 6 t/m 12 jaar. Daarmee is de Nederlandse Kinderjury de 
grootse publieksprijs van Nederland. Vanaf 6 maart tot en met 19 mei 2019 kan er 
door kinderen gelezen worden voor De Nederlandse Kinderjury 2019. Daarna volgt 
een landelijke stemweek van maandag 20 mei t/m zondag 26 mei 2019. Op woensdag  
26 juni is de bekendmaking van de uitslag. Kijk hier voor meer informatie 
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makkelijk lezen plein  
voor kinderen met leesproblemen 

Een Makkelijk Lezen Plein (MLP) is een speciale plek op de jeugdafdeling 

van Bibliotheek Theek 5 voor kinderen die niet zo van lezen houden of daar moeite mee 
hebben. Door de aantrekkelijke boeken, zowel leesboeken als informatieve boeken, kunnen 
de kinderen gemakkelijk een leuk boek vinden. Kijk hier voor een YouTube filmpje waarin 
Belle het uitlegt en tips geeft voor boeken en voor leuke apps en websites. 
 
 

vakantieouders gezocht 
Over een poosje zijn de laatste schoolweken voorbij.  
Dat zijn altijd drukke weken, volgepland met schoolreisjes, 
avondvierdaagsen, schoolkampen, kennismakingen met 
nieuwe leerkrachten, enzovoorts.  
De kinderen zijn toe aan een welverdiende zomervakantie! 
'Fijne vakantie’   'Geniet er lekker van’ ..... mooie termen die 
over het schoolplein galmen op de laatste schooldag van het 
jaar.  
Herkent u het? 
Maar helaas is een 'fijne vakantie' niet voor ieder kind de werkelijkheid.  
In veel Europese steden leven honderden kwetsbare kinderen onder moeilijke 
omstandigheden: kinderen die wonen in gebroken gezinnen waarbij de verzorgende ouder 
veel werkt en het kind vaak alleen thuis is, kinderen die wonen in tehuizen, kinderen bij wie 
het ontbreekt aan aandacht en liefde. 
 
Voor deze kinderen zet Europa kinderhulp zich in. 
 
Wij organiseren vakanties voor deze kinderen, zodat zij een 
paar weken per zomer onbezorgd kind kunnen zijn. 
 
Heeft u een logeerbed vrij deze zomer? 
Onze kinderen vragen geen luxe: 
Aan tafel eten, samen een boodschap halen, aardbeien op de 
boterham,  
buiten spelen, een opblaaszwembad in de tuin: onbetaalbaar voor ze! 
 
 
Vraag voor 27 april 2019 een informatiepakket aan via onze website: 
www.europakinderhulp.nl 
of bel voor meer informatie met ons landelijk informatienummer: 0118-627974 
En hopelijk mogen wij u - samen met een van onze kinderen - een heel waardevolle 
zomervakantie bezorgen! 
 
 

korte berichten 
 Meneer Kees (Unit 2 groen) is ziek en wordt vandaag vervangen door juf Annemiek 

May. 

 Juf Bregtje (Unit 2 blauw) is vrijdag afwezig en wordt vervangen door juf Ursula 

Roovers. 

https://www.youtube.com/watch?v=mxrZhwZh0xY

