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Een geslaagd schoolkamp en een zinvolle Taalavond liggen al
weer achter ons. Het schoolreisje is in volle gang. Vanmiddag
zien we de vermoeide koppies en horen we (na even uitrusten)
de enthousiaste verhalen. Kortom: het schooljaar 2018-2019
loopt op z’n eind.
Zoals u weet heeft meester Pieter dit jaar als invalleerkracht
groep 7/8 onder zijn hoede genomen. Inmiddels zijn we druk
bezig met de sollicitatiegesprekken rondom een nieuwe
leerkracht. Zodra duidelijk is wie deze nieuwe collega gaat
worden hoort u dit en ook hoe we komend schooljaar de formatie
en de groepsindeling wegzetten.

In dit nummer o.a.:

Dam Vinci
logopedie
Afronding schooljaar

Er staat nog veel te gebeuren in deze laatste weken zoals u kunt
zien op het lijstje hiernaast.
Een paar data licht ik toe:
Vrijdag 28 juni wordt de musical “De feestplaneet”
opgevoerd door de groepen 7 en 8. ‘s Ochtends voor alle
leerlingen van school (en evt. ouders). ‘s Avonds begint de voorstelling om 19.30 uur voor familie en belangstellenden. Kinderen
zijn alleen onder begeleiding van een ouder welkom.
Op maandag 1 juli om 12.00 uur zwaaien we samen de
leerlingen van groep 8 uit. U bent van harte welkomom mee te
zwaaien!
Dinsdag 2 Juli: voor het voorlopig advies aan leerlingen van
groep 7 krijgt u nog een uitnodiging. Tijdens de inloopavond kunt
u tussen 18.30 uur en 19.30 uur samen met uw kind het rapport
ophalen. Er staan geen 10 minuten gesprekken gepland. Mocht
een gesprek noodzakelijk zijn dan nodigt de leerkracht u op een
ander moment uit of maakt u zelf een afspraak.
Na de traditionele spelletjesochtend met frietjes tussen de
middag (donderdag 4 juli) heeft het team een werkmiddag.
Vanaf 12.15 uur zijn de leerlingen deze middag vrij.
Op vrijdag 5 juli start de zomervakantie om 12.00 uur.

DATA
13 juni: schoolreisje
Schoolarts
28 juni: Musical gr 7/8 aansluitend
Afscheid groep 8
1 juli: uitzwaaien groep 8 12.00 uur
2 juli: schoonmaakmiddag
Voorlopig advies leerlingen

Nieuws van de OR

De wereldmarkt op donderdag 23 mei heeft een nettobedrag van
€795,= opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor schoolkampen en
schoolreisjes.
Sponsoren, hulpouders en teamleden worden hartelijk bedankt voor hun
inzet!

We zijn dringend op zoek naar
hulpouders voor de spelletjesochtend!

U kunt zich opgeven bij één van de leden van de OR

Groep 7
Inloopavond rapport
3 juli: uitstapje groep 8
4 juli: spelletjesochtend
Leerlingen vanaf 12.15 vrij!!
5 juli: laatste schooldag

m

nieuws

In groep 1 2 3 zijn we bij Dam Vinci met de 2e helft
van het zomer thema gestart.
De zee met alles wat daar bij hoort staat centraal.
Afgelopen week hebben we het over
“vissen” gehad. Deze week “waterplanten”.
We hebben als introductie gezamenlijk een
onderwaterwereld gemaakt.
Nu zijn we met individuele schilderijen bezig.
Vakantierooster 2019—2020

Rapporten
Inleveren
a.u.b.

* Maandag 19 augustus 2019: eerste schooldag 2019 –2020
* Herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019
* Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2020
* Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2020
* Paasweekeinde 13 april 2020
* Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2020
* Bevrijdingsdag 5 mei 2020
* Hemelvaartsweekend 21 en 22 mei 2020
* Pinksterweekeinde 1 juni 2020
* Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2019
Deze data zijn vastgesteld binnen de gemeente Zaltbommel in
overleg met alle basisscholen en het Cambium College.
Daarnaast loopt dit rooster parallel aan de vakanties in Maasdriel en
‘s-Hertogenbosch.

Lezen is fijn, lezen stimuleert de taalontwikkeling en het taalgevoel en (voor)lezen is een leuke
én zinvolle tijdsbesteding voor je kind. Lezen is zeker niet saai, want er is heel veel keuze op
het gebied van kinderboeken. De onderwerpen in kinderboeken zijn gevarieerd en hebben
vaak betrekking op hun belevingswereld. Voor elke leeftijdsfase is er wel een geschikt boek te
vinden. Lees daarom samen elke dag een boekje!

Twijfelt u of heeft u vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind? Kom dan naar
het vrijblijvende inloop spreekuur van SpreekAtelier elke dinsdag en donderdag tussen 13.00 en
14.00u op Wielkamp 10 te Zaltbommel of neemt contact op met de logopedist, Joyce van Gent,
praktijkhoudend op de Van Dam School (elke woensdagochtend onder schooltijd aanwezig).

