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Beste ouders/verzorgers, 
 

Afscheid nemen 

De laatste week is aangebroken.  

We nemen afscheid van Amarantha, Doutzen, Reth, Simon, Yentl, Sara, Suus, Aemke en 

Eline.  

Wij wensen ze allemaal een hele fijne tijd toe op hun nieuwe school. We gaan ze missen! 

 

We nemen graag afscheid van elkaar komende vrijdag op het schoolplein met kinderen, 

leerkrachten en…….ouders! Ja het mag weer. Wel moeten we gepaste afstand houden van 

elkaar maar wij denken dat dat gaat lukken. 

Komt u ook a.s vrijdag even naar het plein tussen 11.15-12.00 uur? 

Groep 7 bakt weer de traditionele taarten en die kunt u komen proeven onder het genot 

van een kopje koffie of thee. 

De kinderen spelen lekker op het plein en krijgen een ijsje. Tegen 12 uur gaat de bel en sluit 

iedere groep nog even kort af in de eigen klas en dan begint de vakantie!  

 

 
 

 

 

 

 



 Bericht van de leerlingenraad 
Wij zaten dit jaar voor het eerst in de eerste leerlingenraad van ‘t HHG. Wij vonden dat heel erg leuk! 

Af en toe hadden we een vergadering met z’n vieren en soms met juf Corien erbij. We hebben het 

vooral gehad over het geld van de acties. We hebben iedereen gevraagd voor ideeën , die ideeën 

mocht iedereen in een doosje doen, en met die ideeën hebben we de nieuwe spullen voor de school 

gekocht. Er wordt heel veel gespeeld met het nieuwe speelgoed en iedereen is er heel blij mee. Toen 

kregen we nog goed nieuws! We mochten voor 300 euro spullen kopen van de DoeKoe actie! Er is 

ook al veel geld voor de Panna-kooi die er wel gaat komen! Toch? Volgend schooljaar komt er weer 

een nieuwe leerlingenraad. Daar kan je je ook voor opgeven, ik zou dat wel doen, want het is heeeel 

leuk! Wij wensen de leerlingenraad van volgend schooljaar heel veel plezier en succes!  

Groetjes van Esmee, Amber, Sanne en Aemke  

Bericht van de ouderraad 

Bijna vakantie maar we willen jullie nog even goed nieuws vertellen! De Pannakooi komt steeds 

dichterbij, 50% van de begroting hebben we binnengehaald. We moeten nog even afwachten wat 

betreft subsidies die zijn aangevraagd maar als deze worden toegekend dan hopen we hem nog in 

2021 te laten plaatsen. Ook het schoolplein wordt in het nieuwe schooljaar nog verder opgevrolijkt 

met o.a. nieuw spelmateriaal. Iedereen een hele fijne zomer toegewenst namens de ouderraad. 

 

Zomerlezen 

Nadat kinderen een schooljaar lang veel gelezen hebben en een bepaald leesniveau hebben bereikt, 
zakken sommigen na de zomervakantie een stukje terug. Dat wordt een zomerleesdip genoemd. Je 
ziet het vooral terug bij kinderen uit groep 3 en 4, die nog maar net begonnen zijn met lezen. Zij zijn 
vaak nog onvoldoende leesvaardig waardoor ze makkelijk terugzakken. Maar ook oudere kinderen 
kunnen een leesdip hebben en in leestempo zakken na een periode van weinig of minder lezen.   

Hoe voorkom je dat de tijd en inzet die in het lezen is gestopt niet verloren gaat in de 
zomervakantie? Door te lezen natuurlijk! 
Daarom krijgen de groepen 3-4 en 5-6 een boek(je) mee naar huis waarin ze hun school en juffen 
zullen tegenkomen! Dit is speciaal geschreven door de kinderboekenschrijvers Maren Stoffels en 
Tosca Menten. Ook voor groep 7-8 is blijven lezen natuurlijk belangrijk. Genoeg leuke boeken in de 
bibliotheek. En voor wie nog niet lid is, tot 18 is dit helemaal gratis.  

Nog wat tips om kinderen te motiveren om te lezen: 

1. Lezen is lezen. Of je dat nou in een strip, een krant voor kinderen (bijvoorbeeld kidsweek), 
een boek of een kookboek doet, als je maar kilometers maakt. Zelf kiezen werkt het beste.  

2. Elke dag een leesmomentje. Lees dan allemaal, dit stimuleert kinderen enorm want wat 
papa en mama doen willen de kinderen ook. Goed voorbeeld doet goed volgen! 

3. Een keer geen zin om zelf te lezen? Een luisterboek stimuleert de woordenschat en het 
verhaalbegrip ook.  

4. De leesbingo: lees op verschillende manieren en plekken en streep dit af op de leesbingo. De 
kinderen krijgen deze samen met het boekje mee naar huis.  

 
 

 



                                       
 

Maandag 23 augustus is de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. We zien iedereen 

dan graag weer gezond en wel terug op school. 

Het team, de ouderraad en de medezeggenschapraad wensen iedereen een hele fijne 

zomer toe! 

 

  

 

Met vriendelijke groet, 

Esmé Bijlsma 
Locatiedirecteur 

 
 
 


