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Agenda 
 

 

Maandag 22-05 

Sportdag kleuters 
 

Donderdag 25-05 

Start Hemelvaart  
weekend 
 

Maandag 29-05 

Weer naar school 
 

Vrijdag 02-06 

Schoolreis             
groep 1 t/m 7 
 

Maandag 05-06 

Pinkstervakantie         
t/m vrijdag 09-06 
 

Maandag 26-06 

Kamp groep 8             
t/m 28/06 
 

Maandag 10-07 

Rapport groep 1 t/m 7 

In deze week 10-min. 
gesprekken. 
 

Vrijdag 14-07 

BAS got Talent 
 

Maandag 17-07 

Afscheidsmusical   
groep 8 
 

Vrijdag 21-07 

Eerste dag grote      
vakantie t/m           
vrijdag 02-09 
 

Maandag 04-09 

Eerste schooldag 
schooljaar 2017/2018 

 Schoolreisje 2017 
 
Vrijdag 2 juni staat het schoolreisje weer op     
het programma. De groepen 1 t/m 3 en       
Leo-onderbouw gaan naar het Linnaeushof te           
Bennebroek en de groepen 4 t/m 7 en           
Leo-bovenbouw naar Drievliet te Den Haag.  
We vertrekken om 9.00 uur richting Drievliet en om 9.30 uur 
naar het Linnaeushof. De bussen zullen vertrekken vanaf de 
Groene Zoom. Er kan daarvandaan uitgezwaaid worden. We zul-
len in de middag rond 15.30 uur (Linneaushof)/16.00 uur
(Drievliet) weer terugkomen op deze locatie. Eten en drinken 
worden die dag door de OR geregeld, dus de kinderen hoeven 
niets mee te nemen. Kinderen met een allergie of speciaal dieet 
moeten wel hun eigen eten en drinken meenemen. 
 
Zorgt u ervoor dat uw kind gemakkelijke kleding aan heeft, geen 
sieraden en andere waardevolle spullen mee heeft? 
 
Er gaan dit jaar weer een groot aantal ouders mee om te zorgen 
dat alle kinderen veilig op reis kunnen. Wij willen deze ouders 
alvast bedanken, want zonder hen zou het schoolreisje niet mo-
gelijk zijn. Naar zowel het Linnaeushof als Drievliet reist één   
ouder mee met de auto voor noodgevallen. 

 
We hopen natuurlijk op mooi 

weer! 
 

De schoolreiscommissie. 
 

De koolmeesjes 
 
Lieve ouders en kinderen. We hebben kuikentjes in ons vogel-
huisje. Vorig jaar hadden we ook van deze  koolmeesjes in ons 
vogelhuisje. In een mooi huisje met oranje, blauw en groen. Ze 
zijn nog heel klein en kwetsbaar. Over een paar weken zullen ze 
het nest verlaten. Er zijn er een stuk of 5/10 en ze houden van 
aandacht. Maar geef ze a.u.b. de ruimte anders zullen de ouders 
er niet meer komen en zullen ze dood gaan, omdat de moeder 
bang zal worden en niet terug komt. Wilt u met uw  kinderen af-
stand houden?      

Van Omar en Stefano 
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Nieuws van Leonardo 

Ons nieuwe thema is BEROEPEN. Wist u dat 1 op de 3 ouders niet 

weet wat de baan van hun volwassen kind inhoudt? En wist u dat 

de tien meest verrassende banen tien jaar geleden nog niet be-

stonden. Kent u de Bitcoinhandelaar, Drone operator, iPhone gla-

zenmaker of Cupcake Designer? En wat dacht u van Moleculair 

kok of Scrummaster?  

Onlangs mochten de kinderen een echte beroepentest doen en dat was best wel span-

nend. Behalve dat de kinderen filmpjes te zien krijgen van bijzondere beroepen, vin-

den we het thema terug in de taaloefeningen, met rekenen worden aan de hand van 

verzamelde gegevens grafieken gemaakt en de kinderen is geleerd hoe ze een inter-

view moeten maken. Eén van de ouders kwam in vol ornaat naar school en vertelde 

over zijn beroep: piloot! Uiteraard wordt er ook met de handen gewerkt: met klei 

hebben de kinderen hun favoriete beroep uitgebeeld. Het kunstwerk is inmiddels mee 

naar huis gegeven. En terwijl u dit leest zijn er twee groepjes op excursie gegaan.: 

één naar De Nederlandse Bank en een groepje naar het AMC (ziekenhuis).  

 

Tot slot: Als ouders zelf een ‘nieuw’ beroep mogen kiezen, wat denkt 
u dat op 1 staat? Budgetcoach(!) en wist u dat ze in het zuiden van 
het land het liefste bij de dierenpolitie willen. Het is maar dat u het 
weet…….. 

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app  
 
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-
niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de 
vakantie deze terugval tegengaat.  

De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al 
ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens 
de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instruc-
tiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar. 



 

 

Het uitstapje naar de Nederlandse bank 

We gingen naar het bezoekerscentrum van de DNB daar kregen we een paar blaadjes 

met daarop verzonnen personen. Twee met hun cv en twee die ‘iets’ gedaan hebben. 

Uit die vier moesten we kiezen wie er zogenaamd de directeur van de Rabobank zou 

worden. Daarna hebben we een film gekeken van wat de DNB doet. We kregen de 

geschiedenis van de DNB te horen en te zien. We hebben toen een speurtocht ge-

daan in het bezoekerscentrum, we hebben allemaal een prijs gekregen: een spaar-

varkentje van de DNB en versnipperd geld. Het was heel leuk en informatief! 

Geschreven door Ivo, groep 8 Leonardo 

 

 

 

GGDFlits  

 

Een teek, pak ’m beet!  

De lente is weer begonnen en ook de teken komen 

weer tevoorschijn! Teken komen overal in de natuur 

voor, denk hierbij aan de duinen, bossen, parken, 

plantsoenen, en soms je eigen tuin. Ze verschuilen 

zich in de buurt van bomen of struiken tussen hoog 

gras of dode bladeren. Teken kunnen zich overal in 

het lichaam vastbijten, maar hebben voorkeur voor 

knieholtes, liezen, bilnaad, oksels, nek en achter de 

oren. Draag dus bedekkende kleding in de natuur! 

Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar als de teek langere tijd in de huid vast zit 

kan je hier ziek van worden. Geef een teek dus geen kans! Een tekencheck nadat je 

buiten in de natuur bent geweest, is een kleine moeite maar erg belangrijk. Heeft een 

teek je te pakken? Je kunt de teek eenvoudig zelf verwijderen. Noteer altijd de datum 

en plek waar je op de huid bent gebeten. En ga zo snel mogelijk naar de huisarts als 

je klachten krijgt! 

 

Wil je meer informatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme? Kijk hiervoor op onze 

website www.ggdkennemerland.nl. Het downloaden van de tekenbeet-app en/of het 

spelen van de online game teek control is ook heel leerzaam! 

http://www.ggdkennemerland.nl/infectieziektenhygiëne/infectieziekten/lyme-en-tekenbeten.aspx
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme/Voorlichtingsmateriaal/App_Tekenbeet
http://teekcontrol.rivm.nl/

