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Belangrijke	  data	  	  
Dinsdag	  2	  juli	  

!	  afscheid	  groep	  8	  
Donderdag	  4	  juli	  
!	  TB	  naar	  Artis	  

Dinsdag	  9	  juli	  
!	  schoolreis	  groep	  7	  
Woensdag	  10	  juli	  

!	  waterdag	  OB	  
Donderdag	  11	  juli	  
!	  laatste	  schooldag	  

Vrijdag	  12	  juli	  ’19	  
!	  studiedag	  en	  kinderen	  vrij	  
Maandag	  16	  juli	  t/m	  vrijdag	  23	  augustus	  	  

!	  zomervakantie	  
Maandag	  26	  augustus	  	  
!	  eerste	  schooldag	  

	  
Nieuw	  podium	  
Heeft	  u	  de	  band	  gezien	  op	  het	  buitenpodium	  

tijdens	  het	  Meidoorn	  Festival?	  Zij	  stonden	  op	  
een	  nieuw	  podium	  wat	  school	  samen	  met	  de	  

OR	  heeft	  aangeschaft.	  We	  zijn	  er	  heel	  blij	  
mee!	  Het	  is	  mooi,	  groot,	  stevig	  en	  makkelijk	  
op	  te	  zetten	  en	  af	  te	  breken.	  

	  	  
Meidoorn	  Festival	  
Wat	  was	  het	  een	  leuke	  middag	  afgelopen	  

woensdag!	  Veel	  activiteiten,	  lekkere	  en	  
gezonde	  snacks,	  mooie	  optredens,	  prachtige	  
protestborden,	  veel	  glitterende	  geschminkte	  

kinderen.	  En	  natuurlijk	  een	  vrolijke	  sfeer	  met	  
veel	  kinderen	  en	  ouders.	  
Graag	  wil	  ik	  hier	  nog	  een	  keer	  de	  organisatie	  

bedanken	  voor	  het	  geweldige	  feest:	  Kokkie,	  
Susanne,	  Wieke,	  Elles,	  Pepijn,	  Hermingard,	  
Dorota,	  Ralph,	  Iris,	  Nienke,	  Rob.	  De	  

presentatoren	  Hilde,	  Boele	  en	  Karin.	  De	  
ouderband:	  Ralph,	  Beer,	  Eline,	  Michel,	  Hans,	  
en	  Lukas	  als	  gast.	  De	  vele	  sponsors:	  Health	  

corner,	  Sham,	  Stach,	  Ekoplaza	  uit	  de	  JP	  
Heijestraat,	  AH	  Jan	  Eef,	  Alladin’s	  notenbar,	  

Bakkerij	  Hikret,	  BuonGiorno,	  Buurman	  en	  
buurman,	  Marco’s	  groenteboer,	  Dirk	  op	  het	  

Mercatorplein,	  Widar.	  And	  last	  but	  not	  least:	  
de	  leerlingen	  die	  zo	  fantastisch	  hebben	  
opgetreden!	  
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Kwaliteitskeurmerk	  voor	  het	  Huiskamerteam	  

Donderdag	  heeft	  het	  huiskamerteam	  van	  de	  
TSA	  olv	  Khadija	  Alami,	  de	  moeder	  van	  Noor,	  
de	  Gouden	  Ster	  ontvangen.	  Daarmee	  wordt	  

aangegeven	  dat	  we	  de	  zaken	  goed	  op	  orde	  
hebben	  binnen	  het	  huiskamerteam.	  We	  
kunnen	  altijd	  verbeteren,	  maar	  dit	  is	  wel	  een	  

heel	  mooi	  vertrekpunt.	  Hulde	  aan	  Ed	  die	  het	  
team	  begeleidde,	  aan	  Khadija	  als	  huiskamer	  
coördinator	  en	  aan	  alle	  dames	  van	  het	  

huiskamerteam!!	  

	  

	  
	  
	  

	  
	  

Vakantiedip	  
Leren	  in	  de	  vakantie.	  Is	  dat	  nou	  echt	  nodig?	  

Uit	  onderzoek	  is	  gebleken	  dat	  het	  zeker	  
uitmaakt	  of	  een	  kind	  in	  de	  vakantie	  
bijvoorbeeld	  veel	  leest.	  Kinderen	  die	  niet	  

lezen	  kunnen	  gelijk	  blijven	  of	  achteruitgaan	  in	  
hun	  leesniveau.	  Dit	  noemen	  we	  ook	  wel	  een	  
vakantiedip.	  Kinderen	  die	  wel	  lezen	  in	  de	  

vakantie	  hebben	  na	  de	  vakantie	  vaak	  juist	  een	  
hoger	  leesniveau.	  Dit	  geldt	  ook	  voor	  rekenen.	  
Tips	  om	  hier	  in	  de	  vakantie	  op	  een	  speelse	  

manier	  mee	  om	  te	  gaan	  leest	  u	  op	  
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/zomer-‐
voorkom-‐een-‐vakantiedip/news/22/	  

	  
Kunst	  à	  la	  Picasso.	  
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Processierups	  
Afgelopen	  vrijdag	  ging	  het	  bezoek	  van	  de	  TB	  

aan	  de	  schooltuinen	  niet	  door	  doordat	  er	  een	  
uitbraak	  van	  de	  processierups	  was.	  Wist	  u	  dat	  
als	  uw	  kleding	  in	  aanraking	  is	  geweest,	  u	  het	  

heel	  heet	  moet	  wassen?	  Anders	  blijven	  de	  
haartjes	  voor	  irritatie	  zorgen	  en	  kunnen	  deze	  
ook	  weer	  de	  huid	  van	  andere	  mensen	  

irriteren.	  
	  	  


