
 
 
  
 
 
 

OBS de Schoener, Daltonschool                                                             03-07-2020 

het Toetertje 

Agenda    8 juli  

 8 juli 

 10 juli 

 Eindfeest met alle kinderen 

 Afscheid van groep 8 

 Om 12 uur zijn de kinderen vrij 

   

Zomer 
vakantie 

 De zomervakantie begint vrijdag 10 juli om 12.00 uur.  
 
Maandag 24 augustus gaat het nieuwe schooljaar weer 
beginnen. 

   

Groep  
4-5-6 

 Zomer leesdip 
Kinderen leren op school lezen, maar moeten ook thuis veel blijven oefenen. 
Uit onderzoek blijkt dat het leesniveau stil staat of zelfs terug zakt bij kinderen die 
in de vakantie niet lezen. Het is dus belangrijk dat kinderen ook in de vakantie 
veel blijven lezen. Dit kun je op allerlei mogelijke manieren doen. 
 
Tips: 
Vakantiebieb app 
Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb-app vind je een leuk en 
gratis leespakket voor het hele gezin. 
De app bevat onder andere een leuke selectie leesboeken en is te downloaden op 
tablet of mobiel. 
Kook een recept . Een goede manier om het begrijpend lezen te oefenen is het 
volgen van een recept. Kies een zomers recept uit (ijsjes, smoothies, salades) en 
lees dit samen met het kind. Bedenk eerst welke boodschappen nodig zijn en 
schrijf samen een boodschappenbriefje. Doe de boodschappen op de markt of in 
de supermarkt en kook ten slotte samen het recept. 
Dagje weg 
Ga je een dagje weg? Ook dit biedt genoeg mogelijkheden tot lezen. Laat het kind 
opzoeken hoe laat het museum open is of hoeveel de toegangskaartjes kosten. 
Geef het kind de plattegrond van het pretpark, dierentuin of kasteel en laat hem 
de weg leiden. Ook speurtochten in een museum kan het kind zelf lezen en 
maken. 
Vakantiedagboek 
Laat het kind een dagboek van de vakantie maken. Geef het stiften, stickers en 
een schrift en daag het kind uit om er elke dag iets in te schrijven en tekenen. 
 
Benodigdheden nieuwe schooljaar voor de komende groep 4&6: 
eigen koptelefoon i.v.m. hygiëne 
evt. computermuis 
evt. viltstiften 
De kinderen krijgen van school een balpen, gum, schrijfpotlood, blikje 
kleurpotloden. Ze kunnen op school gebruik maken van lijm en een schaar. 
Het is belangrijk dat de koptelefoon vanaf de eerste schooldag mee naar school 
genomen wordt! 
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Uitreiking  Op 8 juli zal een vertegenwoordiger vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging het 
Daltonbord aan de school uitreiken.  
Weer een mooie versiering voor op de muur. 

   

Corona 
maat- 
regelen / 
school 
tijden 

 Na de zomervakantie zetten we de huidige afspraken rondom de Coronacrisis 
door zoals we die eerder aan u hebben gecommuniceerd. Uiteraard bekijken we 
continu in hoeverre de afspraken gehandhaafd moeten blijven of wijzigingen 
noodzakelijk zijn. 
We gaan hier voorzichtig mee om, zeker nu omdat we moeilijk kunnen 
vooruitkijken naar de periode na de zomervakantie. 
Dit besluit is op Stichting Obase niveau genomen en geldt voor alle scholen. 
 
Concreet geldt voor de Schoener dat ook na de zomervakantie wij zullen werken 
met het 5 gelijke dagen model. 
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.  
Om hier duidelijkheid in te geven zullen we dit rooster minstens tot de 
herfstvakantie continueren. 
Andere maatregelen die voorlopig blijven zijn o.a: 
 

 Geen ouders op het plein en in de school. 

 Kinderen zo veel als mogelijk alleen naar school. 

 Voorverpakte traktaties. 

 Veelvuldig handen wassen door/met de kinderen. 
 
Mocht u hier vragen over hebben dan hoor ik het graag. 

   

Bijlage 
Jaar 
kalender 

 Als bijlage de jaarplanning voor volgend schooljaar: voor zover wij nu zicht 
hebben op een aantal data.  
Uiteraard worden er later ook nog andere zaken ingepland, deze communiceren 
wij dan via het Toetertje 

   

Bedankt  Het is een beetje op een ongewone manier, maar zeker erg gemeend.  
 
Namens het team en de kinderen willen we de OR, MR en alle 
(hulp)ouders heel hartelijk bedanken voor de inzet die dit 
jaar weer geleverd is door iedereen. We hopen volgend 
schooljaar weer op jullie te mogen rekenen. 
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