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Lezen tijdens de zomervakantie

Zomerlezen
We hebben een vreemde periode achter de rug en eigenlijk zitten we er nog wel een beetje in: de tijd van
het Coronavirus. Thuis schoolwerk maken of voor een deel naar school en een deel thuiswerken. Wat
lezen betreft was er voor de leesliefhebbers extra leestijd. Voor diegene die lezen niet per se als hobby
heeft, is het misschien wat blijven liggen. Daarom nog meer reden om de actie zomerlezen weer uit te
voeren.

Leesactie:
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, maar liefst 1 à 2 AVIniveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Vooral kinderen uit groep drie en vier, kinderen die nog niet
zo lang lezen, ondervinden dit. Maar niet alleen zij hebben hinder van een lange periode van weinig of
niet lezen, ook de kinderen uit de bovenbouw moeten het lezen bijhouden. Lezen in de zomervakantie is
dus belangrijk voor uw kind(eren).
Om lezen in de zomer te stimuleren hebben we net als voorgaande jaren weer een (voor)leesactie:

Wie maakt de mooiste
(voor)leesfoto in de zomervakantie?
Wat is de bedoeling?
Meer dan anders zullen families niet op vakantie gaan of misschien in Nederland blijven. Ga je op vakantie
of blijf je thuis, er is altijd wel ergens een plekje waar je lekker kunt lezen of voorgelezen kunt worden.
Voor de één is dat in een ligstoel, voor de ander op het strand of languit in het gras.
Laat deze zomer weer een mooie, originele foto van jezelf maken op een fijne leesplek en deze na de
vakantie op. De foto’s verzamelen we en de mooiste foto’s worden beloond met een prijsje.
Het inleveren van de foto’s kan tot en met 18 september bij juf Renske (groep 5/6) via
r.vanommen@ooz.nl

VEEL LEESPLEZIER!
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Wennen in de nieuwe groep
Afgelopen woensdag hebben we al even kennisgemaakt in de nieuwe groep.
Soms ook in een nieuw lokaal, met een nieuwe leerkracht.
Zo zijn we allemaal voorbereid waar we volgend jaar terecht gaan komen.
Op maandag 17 augustus hopen we iedereen weer terug te zien!

Gezellige start van het jaar
I.v.m. corona konden veel gezellige dingen niet doorgaan.
Daarom lijkt het de ouderraad en het team fijn om na de zomer op een gezellige manier te starten.
Op donderdag 20 augustus wordt er daarom door de ouderraad aan het einde van de middag een
gezellige activiteit voor het gezin georganiseerd. Na afloop kunt u een drankje drinken en bijpraten op het
schoolplein.
De dag erna, op vrijdag 21 augustus, sluiten we met gezellige spelletjes de eerste schoolweek af.
Corona en starten na de zomer
Er zijn een heel aantal aanpassingen geweest om de verspreiding van corona tegen te gaan.
Inmiddels is er een nieuw protocol gekomen, met op een aantal punten een versoepeling van de
maatregelen.
Wat betekent dit voor na de vakantie?
• Alle kinderen, gaan alle dagen naar school tot 14:00 uur
• We laten de kinderen regelmatig hun handen wassen
• Tussen de leerlingen is geen 1,5 meter afstand
• Tussen de volwassenen in de school is wel 1,5 meter afstand
• Bewegingsonderwijs kan meer worden gegeven, zowel binnen als buiten
• Kinderen met verkoudheidsklachten in groep 1 en 2 mogen naar school, wanneer ze geen koorts
hebben.
• Kinderen met verkoudheidsklachten in de groepen 3 t/m 8 blijven thuis
• Ook wanneer er gezinsleden zijn met benauwdheidsklachten en koorts boven de 38 graden, dan
blijven de kinderen thuis totdat dit gezinslid 24 uur klachtenvrij is.
• Ouders mogen in de school zijn voor oudergesprekken en contactmomenten met inachtneming
van de 1,5 meter afstand. Dit houdt in dat wij bv voor de informatieavond een aangepaste vorm
ontwikkelen.
• Groep 1-2 verzamelt zich voor de school bij de hoofdingang waar de leerkracht klaar staat.
Tevens is er een tweede persoon binnen om de kinderen daar op te vangen en te helpen.
• Groep 3-8 verzamelen zich op het grote plein achter de school en gaan met de leerkracht door de
achteringang naar binnen. (de ingang bij de schommels wordt vanaf 17 aug niet meer gebruikt).
• De leerkrachten komen na schooltijd ook allemaal mee naar buiten. U kunt de leerkracht dan
spreken. Ook kunt u altijd bellen of mailen met vragen.
Met deze maatregelen hopen we Corona tegen te gaan.
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Afscheid groep 8
Groep 8 heeft afscheid genomen van school. ‘s middags hebben we gelasergamed bij de Sahara en
daarna afgesloten bij de voetbalkantine van Ovc “21 met een lekkere maaltijd.

Controle fietsen
Na de zomer gaan we in een aantal groepen weer aan de slag met het controleren van de fietsen. Het
gaat daarbij om het veilig (denk aan bv werkende verlichting) kunnen deelnemen aan het verkeer.
We merken ook dat het plaatsen van de fietsen in de stalling niet goed lukt, omdat de standaard mist aan
meerdere fietsen. Misschien kunt u in de vakantie de fiets van uw kind nog een keer nakijken?

Groep 5/6
Afgelopen woensdag hadden we feest in de klas, alle juffen waren tegelijk jarig. Eerst hebben de kinderen
voor ons gezongen en daarna mochten wij een tas vol cadeautjes uitpakken. Ouders en kinderen bedankt
voor alle lieve cadeautjes!
Daarna hebben we spellen gedaan met de hele groep. We zijn begonnen met levend kwartet en na de
pauze hebben levend memorie gedaan. Wat een plezier hadden de kinderen.
In de kleine pauze mochten de kinderen hun eigen wafel versieren met fruit en hagelslag, en ze kregen er
een beker ranja bij. Om 12 uur hebben ze een stukje watermeloen gekregen.
‘s Middags hadden we de wisselmiddag en zijn de kinderen in hun nieuwe groep gaan kijken. Het was een
geslaagde dag.
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Vrijdag hebben we afscheid genomen van juf Flynn. Wat hebben we een leuk schooljaar gehad. Juf Flynn
heeft de leerkrachten en de kinderen super goed geholpen en haar diploma Onderwijsassistente ook heel
erg verdiend. Volgend schooljaar gaat ze starten met de PABO en dan hopen we haar natuurlijk nog een
keer terug te zien op school.
Alle kinderen hebben een lieve traktatie gekregen. Van de klas heeft ze een boekje gekregen met
verhalen van de kinderen, een mooi boek: Alfabet en een schoolagenda. De kinderen hebben een
tekening gemaakt op de datum dat ze jarig zijn en we hebben er mooie foto’s van het schooljaar
ingedaan.
Juf Flynn we wensen je heel veel succes met je nieuwe opleiding en hopelijk tot ziens!

Nieuws uit groep 3/4
In de laatste weken van dit schooljaar hebben we vaak op
een spelende manier geleerd. De rekencircuits zijn bij de
kinderen erg populair. Zo hebben we bijvoorbeeld een
ganzenbord met sommen tot 10 en tot 20 gespeeld. Vooral
het automatiseren staat dan centraal. Ook hebben we een
Kahoot gespeeld met allemaal vragen over dit schooljaar.
Wat hebben we dit schooljaar allemaal gedaan? Waar zijn we
heen geweest? Er waren veel vragen over de kinderen en
genoeg grappige vragen. Wat een plezier tijdens het spelend
leren!
Deze week hebben wij op woensdag een hele gezellige dag gehad. We hebben namelijk onze verjaardag
gevierd. Meester Sander, juf Aniek en juf Vera zijn enorm verwend met een prachtig cadeau gemaakt
door de kinderen! De dag begon met spelletjes op het plein. Daarna mocht iedereen zijn eigen bordje en
beker kleuren. Waarop we later een lekkere wafel mochten versieren en natuurlijk opeten. Na de pauze
deden we bingo. We sloten af met een lekker stuk watermeloen en een stukje film. In de middag hebben
we een kijkje genomen in de klas voor volgend schooljaar. Altijd even spannend maar ook weer heel leuk!
En dan nemen we dit schooljaar helaas ook afscheid van meester Sander en juf Aniek. Wat hebben we
een gezellig jaar gehad met elkaar. Meester had voor zijn afscheid een leuke opdracht bedacht voor de
kinderen. Iedereen kreeg eerst 1 ijsbal. Deze ijsbal moesten ze zo snel mogelijk laten smelten. Kinderen
onderzochten waar en op welke manier je het snelst ijs kunt laten smelten. Daarna mochten ze nog 1
ijsbal laten smelten….. een lekker ijsje! Van juf Aniek hebben wij allemaal een sleutelhanger gekregen,
helemaal zelf gemaakt met kraaltjes met onze naam. Zo gaan we haar nooit meer vergeten.
Als afscheidscadeau van de klas hebben wij voor hun een boekje gemaakt met allemaal lieve, grappige
verhaaltjes en foto’s van het afgelopen schooljaar. Daarnaast hebben ze een mooi leesboek gekregen.

Nieuwkomersgroep
Afgelopen weken zijn we bezig geweest met het afronden van het schooljaar. We hebben nog de laatste
toetsen gedaan en de kinderen zijn gaan kijken op hun nieuwe school. Spannende weken, maar die
hebben we in de laatste week gezellig afgesloten.
Maandag 29 juni hadden we een afscheidsdag en alle juffen waren aanwezig. ‘s Morgens zijn we
begonnen met de weekendkring en daarna met een knutselwerkje van juf Alyn. Ze kinderen mochten hun
eigen pop maken van een pollepel, de kinderen hebben hier hele mooie poppen van gemaakt. Na de
pauze hebben ze opgeschreven wat ze dit jaar allemaal hebben geleerd en wat hun leukste herinnering
was. Nadat we alle papier hadden voorgelezen, kregen de kinderen een speciale oorkonde.
Rond 11:30 uur zijn we met z’n allen naar het centrum van Ommen gelopen. Daar aangekomen zijn we
eerst een ijsje gaan eten bij Ekkelenkamp. Wat was dat heerlijk, daarna zijn we naar de kinderboerderij
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gelopen. Toen hebben we ons wandelrondje afgemaakt en zijn we bij Puik een puntzak patat gaan eten.
We kijken terug op een gezellige en feestelijke dag.
Vrijdag gaan we van bijna iedereen afscheid nemen. Alle kinderen hebben een plekje gevonden op een
nieuwe school, vlak bij hun huis.

Semhar gaat naar Het Avontuur in Dalfsen, Eldana gaat naar De Planthof in Nieuwleusen, Zin en Batoul
gaan naar De Tweemaster in Nieuwleusen, Wiktoria en Eryk gaan naar Hoogengraven in Stegeren, Tiana
gaat naar De Sprankel in Lemelerveld, Balint gaat naar de Johan Seckel in Ommen en Naizghi blijft op de
Dennenkamp.
We wensen alle kinderen een hele fijne vakantie en heel veel plezier op hun nieuwe school.

Terugblik
Met elkaar kijken we terug op een bijzonder, maar desondanks, geslaagd jaar.
We zien mooie ontwikkelingen bij de kinderen en ervaren een fijne sfeer binnen de groepen.
We bedanken alle ouders en verzorgers voor het vertrouwen in ons, maar ook voor uw inzet als
thuisleerkracht voor uw kind.
Als team hebben we de planning voor het komende jaar klaar en hebben we zin u ook volgend jaar te
mogen ontvangen.
In de laatste week van de zomervakantie kunt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar weer
verwachten.

Fijne vakantie!
Namens het team

In de bijlage de kalender voor het nieuwe schooljaar.
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