
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Nieuwsbrief 39 week 28, 11 juli 2019 
 

kalender juni / juli 2019 
vrijdag 12 juli     - 12.00u vrij 
zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus - zomervakantie 
maandag 26 augustus    - 1e schooldag 2019-2020 
 
 

 
Morgen: om 12.00u vrij 
Morgenmiddag om 12.00u zijn de kinderen 
vrij, de zomervakantie gaat dan echt 
beginnen. Allereerst wensen wij al onze 
schoolverlaters veel succes op hun nieuwe 
school. Verder wensen we iedereen een hele 
fijne zomervakantie. Maandag 26 augustus 
zien we elkaar weer terug voor een nieuw 
schooljaar.  
 
Eikenprocessierups 
Eén boom op het plein is voorzien van een lint 
“eikenprocessierups”. Houdt u daar rekening 
mee als uw kind tijdens de vakantie op 
schoolplein gaat spelen?  
 
Nieuwsbrief boordevol vakantietips 
Deze nieuwsbrief bevat veel leuke tips met 
activiteiten die er tijdens de zomervakantie 
worden georganiseerd in Almere:   
Het Hovenhonk, het StrandLab & De 
Zomerbibliotheek. Geen reden dus om je te 
vervelen!  
 
 
 
 
 
 

Kalender nieuwe schooljaar 
De kalender voor het nieuwe schooljaar 
ontvangt u samen met deze nieuwsbrief. 
Vanwege het milieu (besparen papier en inkt) 
geven we na de zomervakantie uitsluitend op 
verzoek een papieren versie mee.  
Tenslotte staan alle data op onze website en 
publiceren we deze elke week in onze 
nieuwsbrief.  
 
Speciaal voor kinderen van groep 1 - 4 
GRATIS Leesluikjes in de zomervakantie  
Kinderen in groep 1 t/m 4 kunnen tijdens de 
zomervakantie iedere dag GRATIS een 
Leesluikje openen met daarin een leuke, 
verrassende activiteit die te maken heeft met 
lezen: een spelletje, een lees-, of een 
luisterfragment bijvoorbeeld. Zo blijft uw kind 
tijdens de vakantie op een speelse manier 
bezig met verhalen, letters en lezen. Vergelijk 
het met een zomerse adventskalender!  

https://www.zwijsen.nl/zomerse-adventskalender-leesluikjes-schrijf-je-in
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Beste ouders/verzorgers, 
De zomervakantie gaat bijna beginnen…Zes weken lang uitslapen, buiten spelen en niet naar school. 
Maar ook zes weken waarin het leesniveau van uw kind een terugval kan maken. De bekende vakantiedip! 
Leren in de vakantie gaat bijna ongemerkt. Wordt er op school veel gelezen volgens de 
leesmethode of in verhalende of informatieve boeken, als ouder heeft u tijdens de vakantie een veel 
bredere verzameling leesmateriaal tot uw beschikking. Denk aan vakantiefolders, het 
activiteitenprogramma op de camping, brochures van pretparken en bezienswaardigheden, de 
menukaart op het terrasje. 

DE ZOMER-LEES-CHALLENGE 
Gaat u met ons en uw kind de zomer-lees-challenge aan?! Ons doel is dat alle kinderen zoveel mogelijk 
leeskilometers gaan maken in de zomervakantie. Op de leesmeter van het 
zomer-lees-challenge boekje kan uw kind bijhouden hoeveel meter hij of zij maakt. Deze mag uw kind bij 
de start van het schooljaar meenemen naar de nieuwe leerkracht. Hoeveel meters zullen de kinderen van 
de Polderhof maken?!  
Met vriendelijke groet, 
Het team van de Polderhof 

Zomer? Voorkom de vakantie-lees-dip! 
Tips om te lezen en rekenen in de vakantie 
Zo krijgt een 'leesoefening' een echt vakantietintje. Als u zich een beetje openstelt voor de 
mogelijkheden, komt u onderweg tal van dingen tegen waar uw kind ongemerkt wat van opsteekt: 

 Speel woordspelletjes met nummerborden in de auto.  
 De plattegrond van de camping is perfect oefenmateriaal om te leren kaartlezen. 
 De autotocht naar Italië is een lesje aardrijkskunde. 
 Laat uw kind ansichtkaarten schrijven aan hun vriendjes of een vakantiedagboek bijhouden. 
 Laat uw kind uitrekenen hoe ver het nog is naar de volgende camping als je van de 80 kilometer 

er 25 hebt afgelegd. 
 En hoeveel croissantjes moeten er gekocht worden in de kampwinkel als ieder gezinslid er twee 

wil eten? 
 Tellen doe je bij een potje badminton op de camping of in de tuin 

Leesluikje 
Tijdens de vakantie kunnen kinderen in groep 1 t/m 4 van de basisschool iedere dag GRATIS een luikje 
openen met daarin een leuke verrassende activiteit die te maken heeft met lezen: een 
leuk leesfragment, een spelletje of een mop. Met deze zomerse adventskalender wordt lezen in de 
vakantie een feest! https://www.zwijsen.nl/zomerse-adventskalender-leesluikjesschrijf-je-in  
Vakantiebieb 
Ook de bibliotheken besteden veel aandacht aan lezen in de zomervakantie. Zo geven sommige 
bibliotheken een rugzakje met boeken weg aan kinderen in groep 3 in het kader van het project 
Vakantielezen. Natuurlijk kunt u altijd bij de bibliotheek terecht om een leuke stapel vakantielectuur voor 
uw kind bij elkaar te zoeken. Krijgt u uw kind niet geïnteresseerd in leesboeken? Probeer dan eens of 
informatieve boeken misschien wel in de smaak vallen. Of leen stripboeken. Het gaat er niet om wát uw 
kind leest, maar dát uw kind leest. Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor kinderen tot 18 jaar. 
Boek over het vakantieland 
Ook leuk is het om uw kind een boek te geven over het land waar u naartoe gaat. In elk boek wordt een 
land nader uitgelicht in een combinatie van tekst (fictie en non-fictie), foto's en illustraties. 
Hierdoor krijgt je kind informatie over natuur, leefgewoontes, taal, geloof, bezienswaardigheden, 
opvallende plaatselijke gebruiken en geschiedenis van het land. 
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