
                                                                                                                            

De St. Gerardus Flessenpost   

          

      Vrijdag 15 juni 2018  
 

 

Informatiebijeenkomst 26 juni 

Via de mail ontving u vandaag (15 juni) een brief rondom de personeelsbezetting van volgend schooljaar.  

Op 26 juni a.s. is er een informatiebijeenkomst op school (aanvangstijd 19.00 uur).  

We hopen u dan te ontmoeten.  

 

Afscheid oudercommissie 

We hebben dinsdag na de OC-vergadering afscheid genomen van Elle en Judith. 

Dames bedankt voor al jullie jaren inzet! We gaan jullie missen! 

We hebben inmiddels twee nieuwe leden mogen verwelkomen, te weten Mandy en Corrina. 

Succes dames! 

Volgend jaar gaan we weer afscheid nemen van leden van de OC..  

Heeft u interesse neem dan contact op met Gaby of Hanneke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen in de zomervakantie 

Het einde van het schooljaar komt in zicht.  

Wij vragen u om de geleende bibliotheekboeken in de week van 25 juni in te leveren en we nodigen u uit 

om boeken te lenen om de vakantieperiode te overbruggen.  

De zomervakantie lonkt…Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen kinderen in de vakantie minder dan normaal. 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een terugval in 

leesontwikkeling hebben, doordat niet dagelijks meer geoefend wordt. Het gevolg is dat leerlingen bij de 

start van het nieuwe schooljaar niet meer het niveau hebben dat ze voor de zomervakantie hadden. Dit 

wordt de zomerdip genoemd. Het is dus belangrijk dat uw kind ook in de vakantie blijft lezen. 



                                                                                                                            

Zie bijlage voor meer informatie! 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN NUMMEREEN 

Zomervakantie  

De laatste loodjes van het schooljaar zijn aangebroken. Over enkele weken 

genieten we alweer van de zomervakantie! Op de bso zijn de voorbereidingen al 

in volle gang. Zes weken lang alle tijd om leuke dingen te doen! 

We hebben dan ook een spetterend activiteitenprogramma met 

als thema ‘Fiësta’! En dat betekent dat we op de Clup veel 

feestelijke, zomerse activiteiten gaan doen. We houden 

wederom een Clup Challenge die deze keer in het teken staat 

van waterspellen, we organiseren ‘Heel Nummereen bakt’ en 

maken onder andere sambaballen.  Dat wordt leuk! Het complete 

programma is  

te bekijken op www.nummereen.com/vakantieprogramma.  

YouTube  

Sinds kort beschikt Nummereen Kinderopvang over een eigen  

YouTube-kanaal. We maken regelmatig filmpjes en plaatsen  

deze op het kanaal. Zoals onlangs de aftermovie van de eerste  

editie van onze Clup Challange.  

Peuterprogramma 

Onze peuters zijn druk bezig met het thema ‘hier woon ik met…’. 

Puk, onze belangrijke pop mag bij alle peuters een weekje logeren. 

Met haar koffer met pyjama, tandenborstel, regenjas, een 

dagboekje en een mooi leesboek gaat ze kijken waar iedereen 

woont. De kinderen zijn erg enthousiast en in het boekje staan 

al super veel leuke foto's. Ook is het vaderdag tijdens het 

thema. Henk Bone heeft ons hier goed bij geholpen! En hoe wordt 

een nieuw huis eigenlijk gebouwd? We gaan zelf een kijkje nemen met 

alle peuters. Uiteraard mét bouwhelm en gereedschap, want zelf willen ze 

natuurlijk ook dolgraag klussen!  

 

 

 

 

 

 

http://www.nummereen.com/vakantieprogramma
https://www.youtube.com/channel/UCCkPPGNQaS0eEmlDFZi4M6w


                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd Koningsdag op ’t Hof 

 

 


