Agenda:
14 juli:
17 juli:
5 aug.:
12 aug.:
28 aug.:
4 sept.:
5 sept.:

laatste schooldag, ‘s middags vrij
eerste dag zomervakantie
Dikke Banden Race
Verjaardag juf José
eerste schooldag
Hoofdluiscontrole
Informatieavond voor alle groepen.

INLOOPSPREEKUUR CJG.
Opvoeden is leuk en uitdagend, maar kan
soms ook lastig zijn. Dan is het goed om te
weten dat je er als ouder niet alleen voor
staat! Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG),
kan helpen wanneer je als ouder of verzorger
een kleine of grote vraag hebt over opvoeden
of opgroeien.
Vanaf het nieuwe schooljaar zal een
jeugdprofessional vanuit het CJG één keer per
maand een inloopmiddag houden op de
Neerhof
Dit zal plaatsvinden op maandagmiddag
tussen 14:00-16:00 op onderstaande data.
18/9,9/10,13/11,18/12,15/1,5 /2,12/3,16/4,14/5,
18/6
Heeft u vragen met betrekking tot de
opvoeding of de ontwikkeling dan kunt u hier
terecht. Het CJG denkt met je mee op allerlei
gebieden; onzekerheid, echtscheiding, drukke
kinderen, sociale contacten, puberteit,
verlegenheid, opstandigheid, emoties &
gevoelens, het stellen van grenzen etc.

Zomerlezen: voorkom het zomerverval!
Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan
het begin van het schooljaar is bij een aantal kinderen
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.
Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind
tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat?

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen!
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je
voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete
boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent
zitten lezen.

Wellicht tot volgend schooljaar.
Met vriendelijke groet, Andrea Witte

Centrum voor jeugd en gezin
Gemeente Moerdijk

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen
mee
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het
hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon
schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige
spelletjes zoals Scrabble (junior), Pim Pam Pet, Tik Tak
Boem (Junior) zijn ideaal om de zomerdip op te
vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen.

Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk:
neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer!
Ga vooraf ook samen naar de bibliotheek en laat je
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kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de
vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je
voorlezen of samen lezen.

HULPOUDERS

Tip 4: Lezen is overal

HÉÉÉL ERG BEDANKEN

Denk aan de menukaart in het restaurant, borden
onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan
bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe
gaat of een informatief boekje over een favoriet
onderwerp van je kind. Ook strips, leesdoeboeken en
kindertijdschriften zijn leuk en zinvol om te lezen.

Tip 5: Vertier op de achterbank
Voor lange autoritten zijn bijvoorbeeld
vakantiedoeboeken superleuk en leerzaam.
Rijden maar!

de

Wij willen jullie allemaal

Voor alle hulp in het afgelopen jaar. Zonder
jullie hadden al die leuke activiteiten niet
plaats kunnen vinden.
We hebben jullie hard nodig en we danken
jullie dat we weer eenb eroep op jullie
mochten doen.
Bedankt,
Namens de kinderen en het team van de
Neerhof.

GEVONDEN VOORWERPEN
Op een tafel in de entree van onze school
liggen weer erg veel gevonden voorwerpen !

Sleutels, bekers trommeltjes etc.
Kijk even of laat de kinderen even kijken of er
geen spulletjes van jullie tussen liggen.
In de vakantie wordt de bak namelijk weer
helemaal leeg gemaakt !!!
L. Smits

HEEL
ERG
BEDANKT !

Het team van De Neerhof wenst alle kinderen, ouders, opa’s en
oma’s een hele fijne zomervakantie toe.
Als u op reis gaat doe voorzichtig want dan zien we elkaar op maandag 28
augustus weer vol goede moed en met veel zin weer terug op school
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