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AFSCHEID . . . . . . .
Deze hele week staat voor een groot gedeelte in het teken van afscheid.
Drie groepen 8, bij elkaar 77 kinderen, gaan Burgst nu écht verlaten!
Er wordt hier en daar menig traantje gelaten maar het is nu toch écht zover.
Op maandag, dinsdag en woensdagavond voerden de drie groepen 8 hun eindmusical “Grenzeloos”
op voor een toegestroomd publiek van ouders, broertjes, zusjes en verdere familie.
Overdag was steeds de generale repetitie waar de andere groepen naar mochten komen kijken.
De musical ging dit jaar over grenzen, het bepalen en verleggen van grenzen, natuurlijk ook kijkend
naar de toekomst.
Het is allemaal fantastisch gegaan en we
hebben drie leuke afscheidsavonden
achter de rug!
Vanavond is het dan tot slot Einddisco
voor alle groepen 8 samen op de Groene
Hil en dan… is het écht voorbij! Wij zijn
als team blij dat we al deze kinderen tot
dit punt konden en mochten brengen en
ondanks enkele uitlotingen in het VO is
toch iedereen gelukkig op zijn of haar
plaatsje terecht gekomen. Heel veel
succes allemaal!!!!

Musical op maandagavond van juf Hanna en
Masja.

Hiernaast de musical van groep 8 van juf
Karin en Ellen op dinsdagavond.
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De twee opa’s op het bankje in het
park.

Het prachtige lied over Dromen, hier
uitgevoerd door groep 8 van meneer
Ed en Paul op woensdagavond.

Het was natuurlijk érg leuk dat Frank
Zwarts, de vader van Claudia, vanuit Turkije
via Skype tóch de hele musical en het
afscheid mee heeft kunnen kijken!

2

DE SCHOOL UITVEGEN
Op donderdagmiddag is het al
een jarenlange traditie dat alle
kinderen de groepen 8 de
school uitvegen. Alle kinderen
van de groepen 3 t/m 7 staan in
lange rijen als “poortjes” in de
gangen en de kinderen van
groep 8 lopen tussen hen door
terwijl de leerkrachten er met
de bezem achteraan lopen. En
dan hup… zo de school uit!!
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NIEUWE LEERLINGEN
Met het vertrek van 77 kinderen is het natuurlijk fijn als er ook weer 77 kinderen als kleutertje van 4
jaar binnen komen. Door de algemene daling van het aantal kinderen in de wijk gaan we zoveel
nieuwe leerlingen net niet halen, maar… ontevreden zijn we zeker niet!!
Burgst groeit langzaam aan naar een stabiel leerlingenaantal toe. In de komende jaren zal immers
door de lagere instroom van de afgelopen jaren ook het aantal kinderen in groep 8 afnemen
waardoor deze stabiliteit wordt bereikt.
We hopen dat alle broertjes en zusjes die het komend jaar vier jaar worden al zijn aangemeld!
Kent u ouders die hun kind naar Burgst zouden willen laten gaan dan is het belangrijk dat zij dit zo
snel mogelijk melden.

==========

ingezonden = = = = = = = = = = = =

Overblijftarief Kober kinderlunch
Als gevolg van een CAOverhoging worden de overblijftarieven met ingang van het nieuwe schooljaar
met 2% geïndexeerd. Het vaste overblijftarief op Burgst locatie Groene Hil wordt per 25 augustus
euro 2,24 en het flexibele overblijftarief euro 2,75.

Zomerdip?
Uit onderzoek van de Universiteit Twente (Luyten, Schildkamp, & Verachtert, 2009) is gebleken dat
de zomervakantie ten koste gaat van de prestaties van leerlingen, met name op het gebied van de
leesvaardigheden. Deze vakantie blijkt een grote rol te spelen bij het groter worden van verschillen
tussen leerlingen in leesprestatie; een ‘zomerdip’.
Met name kinderen die meer moeite hebben met het leren (op een of meerdere gebieden) hebben
veel behoefte aan extra oefenen, maar in de zomervakantie ligt het leren vaak tijdelijk stil. Echter,
het oefenen moet niet lijden tot faalervaringen, gevoelens van frustratie of een afnemende
motivatie. Juist het tegenovergestelde! En dat is waar de rol van de ouders van groot belang is. Zorg
dat het zelfvertrouwen van de kinderen gestimuleerd wordt en dat zij gemotiveerd zijn om te leren.
Oefen spelenderwijs en integreer het oefenen in het dagelijks leven. Juist van de koppeling naar de
praktijksituatie kunnen kinderen veel leren.
Een top 5 van tips om de zomervakantie educatief door te komen:

4

Tip 1: Lezen is overal
Haal een mooi voorleesboek en lees iedere dag (samen) voor. Kies samen een boek en zoek een
rustig plekje om te lezen. Probeer het voorlezen af te wisselen, door ook het kind zelf hardop te laten
voorlezen. Corrigeer hierbij fouten die het kind maak niet direct. Nadat er is voorgelezen of samen is
gelezen, besteed ook tijd aan het nabespreken van het verhaal, zodat ook de verwerking en het
begrip hiervan gestimuleerd wordt. Ook kan het kind zelf in praktische situaties lezen, zoals de
borden boven de weg, in folders van de dierentuin of musea en op de menukaarten in het
restaurant.
Tip 2: Reken is leuker dan ooit!
Ook de rekenvaardigheid (of de voorwaarden om te kunnen leren rekenen) kunnen thuis in de
zomervakantie gestimuleerd worden. Er kan gedacht worden aan het betalen in de winkel, zodat het
kind het wisselgeld moet natellen. Of het samen koken/bakken of klussen thuis, waardoor het kind
oefent met bijvoorbeeld liters, grammen, centimeters en meters. Ook zijn er online diverse
rekenspelletjes te vinden, bijvoorbeeld www.rekenweb.nl.
Tip 3: Motorisch handiger
In de zomervakantie is er vaak meer tijd om de dag te beginnen. Stimuleer de ontwikkeling door het
kind zelf te laten oefenen met praktische taken zoals het zelf aan en uitkleden (ook de knoopjes, rits
en riem), het zelf poetsen van de tanden en het zelf kammen van de haren. Ook kan het kind helpen
in de keuken (tafeldekken, afwassen, flessen open en dicht draaien, drinken inschenken, enzovoorts)
of helpen met koekjes bakken. Andere activiteiten waaraan gedacht kan worden is het oefenen met
puzzels, ministeck, strijkkraaltjes, kleuren, knippen, tekenen, vouwen, spelen met klei of gips,
timmeren, figuurzagen, spelen met (technisch) Lego of K’nex, borduren, vingerhaken, of kettingen
rijgen. Ook spelletjes als Mikado, Jenga, Ezeltje strek, Dokter bibber, Pinguïn paniek en knikkeren,
doen een beroep op de motorische vaardigheden.
Tip 4: Vertier op de achterbank
Op vakantie gaan betekent vaak een lange (auto, bus of vliegtuig) reis. Voor deze reis is het leuk en
leerzaam om bijvoorbeeld spelletjes te spelen uit vakantieboeken, het maken van letter, woord,
reken, puzzel of schrijfoefeningen in puzzelboekjes (bijvoorbeeld woordzoekers, zoek de
verschillen, kruiswoordraadsels) of het spelen van leerzame apps op de tablet (bijvoorbeeld de Apps
van ‘juf Jannie’ en van uitgeverij Zwijssen). Ook de ‘ouderwetse’ spelletjes als ‘woordenslang’ (maak
een woord met de laatste letter van het vorige woord) of ‘ik ga op reis en ik neem mee..’, zijn spellen
die de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren.
Tip 5: De vakantierugzak
Voordat de vakantie begint, vullen ouders en kind samen een rugzak. Doe in deze rugzak
verschillende (gezelschaps)spellen, die op vakantie uitgevoerd kunnen worden. Doe iedere dag een
korte opdracht of een spelletje uit deze vakantierugzak. Deze zijn uitvoerbaar in vrijwel iedere
omgeving en zijn leuk en leerzaam voor het hele gezin. Gedacht kan worden aan spellen als Memory,
Monopoly, Halli Galli, (Woord)kwartet, Scrabble, Rummikub, Smart Games (zoals Roadblock),
Regenwormen, Boggle, enz.
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ALLE OUDERS BEDANKT !!
Steun, medewerking en vertrouwen van ouders vinden we op Burgst van
het grootste belang! Deze items zijn onmisbaar voor goed onderwijs wat
wij samen met ouders tot stand willen brengen.
Eerder deze week hebben alle oudste kinderen een klein presentje
meegekregen als blijk van waardering voor alles wat u als ouders voor ons
doet en voor alle medewerking die wij ervaren.
Nu is het dan tijd om de vakantie te beginnen!
Vrijdag 11 juli om 12.00 uur gaan wij sluiten en we hopen iedereen weer
gezond en uitgerust terug te zien op maandag 25 augustus 2014 !!
Heeft u onverhoopt niets gekregen?
Even bij uw oudste kind navragen of op school melden.

Een fijne en zonnige vakantie
voor iedereen!
Tot 22 augustus allemaal!
Team Burgst
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