PAPERCLIP
Op de agenda in mei, juni en juli
28 mei
31 mei
1 juni
1 juni
6 juni
13 juni
14 juni
22 juni
27 juni
29 juni
29 juni
2 juli
4 juli
5 juli
6 juli
12 juli

Lesinloop groep 1 t/m 5
Spelinloop groep 1 en 2
Sportdag groep 4 t/m 8
Juffendag groep 1 en 2
Kijkochtend nieuwe kleuters van 9.00 – 10.00 uur
Sportdag groep 1 t/m 3
Studiedag, alle kinderen zijn die dag vrij.
Spelinloop groep 1 en 2
Doorschuifochtend
Rapport mee groep 2 t/m 8
Eindfeest
Rapportgesprekken groep 2 t/m 8 (facultatief)
Musical groep 8
Rapportgesprekken groep 2 t/m 8 (facultatief
Uitzwaaien groep 8
Start Zomer vakantie!

Van de directeur
Beste ouders/verzorgers,
Ik wil u laten weten, dat ik tot en met de zomervakantie met ziekteverlof ben.
In 2004 heb ik borstkanker gehad met een borstamputatie tot gevolg.
Veertien jaar later is het noodzakelijk om op 28 mei weer een hersteloperatie te ondergaan.
De herstelperiode voor een dergelijke operatie ligt gemiddeld tussen de 6 en 8 weken.
Dit betekent dat ik in de resterende periode tot de zomervakantie niet op school aanwezig ben.
Ik ga er vanuit dat ik na de zomervakantie weer helemaal hersteld ben. Tijdens mijn afwezigheid is het
Management Team van de Piramide aanspreekpunt.
Voor vragen of zorgen kunt u terecht bij juf Marja, juf Narda of juf Corrieke.
Ik wens u en uw kinderen alvast een goede afsluiting van het schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
Lotte Brente
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Zomerlezen
Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan het begin van het schooljaar is bij kinderen soms een
terugval in leesvaardigheid te zien. Dit wordt zomerdip of zomerverval genoemd. Ouders zijn zich vaak niet
bewust van dit verschijnsel. Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te
houden en te voorkomen dat deze terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven lezen:
zomerlezen noemen wij dat.
Via: https://www.zwijsen.nl/inspiratie/zomerlezen-5-tips-tegen-de-zomerdip zijn tips te vinden om de zomerdip
tegen te gaan. Uitgeverij Zwijsen heeft speciale zomer leesboeken gemaakt. Deze zijn via Zwijsen te bestellen.
Veel leesplezier!

Van de Activiteiten Commissie AC
Het leek ons goed om de AC weer onder de aandacht te brengen, want
dat was al even geleden. De AC bestaat momenteel uit 9 ouders die
actief deelnemen, 1 penningmeester die op de achtergrond deelneemt
en 2 leraren van school.
Wat doet de AC nu precies?
- Zij begeleidt bij het jaarlijkse schoolreisje.
- Zij organiseert (vaak gezamenlijk met school) diverse andere activiteiten te weten Sint, Kerst, Pasen,
Avond4daagse en Koningsdag.
- Zij helpt bij het organiseren van incidentele activiteiten in overleg met school (bijv. eindfeest of
sportdag).
En wat is hiervoor nodig?
- Best wat tijd, maar gelukkig is dit meestal overdag en soms onder schooltijd en maar 5 tot 7 keer per
jaar een vergaderavond, uiteraard met koffie en wat lekkers ☺
- Een dosis doorzettingsvermogen, creativiteit en humor. In ieder geval 1 hiervan is genoeg, maar meer
van harte welkom en we vullen elkaar goed aan.
- En als laatste, maar niet geheel onbelangrijk, de ouderbijdrage per kind die we jaarlijks hiervoor vragen,
want voor niets gaat alleen de zon op ….
De AC is een actieve club, die met veel energie en liefde de school ondersteunt; maar zonder uw financiële hulp
en de tijd van alle leden van de AC zijn deze activiteiten niet uit te voeren. Elk jaar is het weer een leuk en
gezellig gepuzzel met tijd en geld, maar de uitkomst is altijd een geslaagde festiviteit en blije kinderen. En daar
doen we het graag voor!
Er is elk jaar wel behoefte aan nieuwe, enthousiaste ouders die de AC willen versterken. Ook op dit moment zijn
wij weer op zoek; liefst voor de onderbouw. Ben je nieuwsgierig geworden en heb je interesse, dan horen wij
graag van je en kun je een mail sturen naar mtermeulen@pcou.nl
De Activiteiten Commissie
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Koningsspelen 2018
Ook dit jaar hebben we weer deelgenomen aan de Koningsspelen! Op en om
school stonden diverse spellen opgesteld waar de kinderen in groepjes, onder
leiding van kinderen uit groep 7 en 8, langs gingen om te spelen.
Om 11 uur was het tijd om te genieten van een Koningsbrunch. Moe maar
voldaan werd er genoten van een gezonde boterham. Het was een heerlijke dag
met prachtig weer!
Vanaf deze plek nogmaals dank aan alle ouders, die ons hebben geholpen om van deze dag een succes te
maken!

Start Vreedzame school, blok 6:
Het laatste blok is blok 6. In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen
tussen mensen. We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en
verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We
werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook
overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de
klas, de school en de samenleving.
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat
om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening
verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen
verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en
waarderen.
Naast de lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en
verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van
overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen bewust van eventuele
vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de
bedoelingen van dit blok.
Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen. Met de lessen, onze eigen houding en met
ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft,
omdat “anders zijn mag”.

In de zomervakantie naar school? Waarom?!
Juist in de vakantie naar de zomerschool helpt de ‘beruchte’
zomerdip voorkomen! Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen tijdens
de zomervakantie veel minder in aanraking komen met taal. Ze
lezen minder, horen minder taal en dat heeft effect: veel kinderen
die beginnen aan het nieuwe schooljaar zijn tijdens de vakantie achteruitgegaan in hun taalvaardigheid. Dit is
echt jammer!
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Maaaaaar GOED NIEUWS: er kan wat aan worden gedaan. Door veel met taal om te gaan tijdens de vakantie,
blijven de vaardigheden op niveau of kunnen ze zelfs groeien. Daarvoor is het nodig om te stimuleren dat
kinderen (en hun ouders) ook in de zomer veel aan taal blijven doen.
Wat is de Zomerschool Utrecht?
De Zomerschool Utrecht richt zich op taal. Het doel is: beter worden in taal. Dat is super belangrijk, omdat taal
de sleutelfactor voor succes op school is; vanaf de voorschool tot en met het middelbaar onderwijs. En zelfs nog
daarna.
Kinderen gaan een volledige week naar school! De meeste groepen krijgen aan het
begin van de vakantie een week les met leuke en afwisselende activiteiten. De
kleutergroep en het POVO programma is in de laatste week van de vakantie. Het
kleuterprogramma is gericht op voorlezen en praten over boeken samen met hun
ouders. Het programma van groep 3 is het verbeteren van het technisch lezen door
de verhalen van Vos en Haas . Groep 4 tot en met 7 gaat aan de slag met
dilemma’s, onderzoek, presentaties en nog veel meer interessante en leerzame
activiteiten gericht op taal. Groep 8 bereidt zich voor op hun overgang naar het voortgezet onderwijs. In het
teken van het thema wordt er per groep ook een excursie georganiseerd!
Belangrijk om te weten: van Zomerschoolleerlingen wordt verwacht dat zij zich ook voorafgaand, tijdens en na
de zomervakantie intensief bezighouden met taal. Dat betekent veel lezen: prentenboeken, boeken, kranten en
tijdschriften. Van hun ouders wordt een actieve bijdrage gevraagd.
Voor wie is de Zomerschool?
Het doel van de Zomerschool is glashelder: beter worden in taal. En daardoor betere resultaten behalen op
school. De Zomerschool helpt! Kinderen, die een week de Zomerschool bezoeken en ook de rest van hun
vakantie veel aan taal doen, kunnen echt vooruitgaan. Er is één voorwaarde: kinderen en hun ouders moeten
wíllen; gemotiveerd zijn en echt bereid zijn moeite te doen. De Zomerschool is dus bedoeld voor
basisschoolkinderen die ECHT beter willen worden in taal. Het gaat om kinderen en ouders die een extra
inspanning willen leveren om hun vaardigheden bij technisch lezen, begrijpend en studerend lezen te vergroten.
Er wordt veel gelezen tijdens de Zomerschool. Het helpt dus als je van boeken houdt.
Hoe kun je je aanmelden?
Leerlingen van groep 1, 2 en 3 worden aangemeld via de school!
Leerlingen van groep 4 tot en met 8 kunnen zich aanmelden via de site www.zomerschoolutrecht.nl. Op de site
vind je uitgebreide informatie over de zomerschool.
Bij de meester of juf zijn folders te krijgen over de Zomerschool Utrecht.
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