Nieuwsbrief De Vaarboom
Juni 2013
De Vaarboom kinderjury
Zoals u weet, zijn alle leerlingen de afgelopen weken druk bezig geweest met
het Vaarboom Kinderjuryproject. Het doel van het project was om het
enthousiasme voor het lezen van Nederlandse kinderboeken te vergroten.
En dat is zeker gelukt! Er is veel gelezen, voorgelezen en gepraat over
Nederlandse boeken. De leerlingen in groep 4 en 5 hebben zelfs prachtige
posters gemaakt van hun favoriete boeken.
Op zaterdag 18 mei was het dan eindelijk zover! Alle leerlingen hebben hun stem
uitgebracht op de 3 boeken die hij of zij het leukst vindt. Na het klassikaal
optellen van de stemmen, zijn alle leerlingen en leerkrachten samengekomen in
de aula om de winnaars bekend te maken.

Op onze website kunt u nog meer foto’s van de prijsuitreiking vinden.
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Hieronder ziet u welke boeken de Vaarboom Kinderjury 2013 prijs hebben
gekregen.
Groep 1 en 2
1e prijs:
De Gele Ballon, Charlotte Dematons
2e prijs:
Elmer springt eruit, David McKee
3e prijs:
Roek de Ridder, Catharina Valckx
Groep 3:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:

Pak me dan, Paul van Loon
Ridder Jesse, Daniëlle Schothorst
Een hut voor Ben en Fleur, Isabel van Duijne
Heidi, en andere sprookjes en vertellingen

Groep 4 en 5:
1e prijs:
Jubelientje krijgt jonkies, Hans Hagen
2e prijs:
De wraak van de vliegende Hollander, Frederick Marryat
3e prijs
Sofie en de pinguins, Edward van de Vendel
De verboden zolder, Paul van Loon
Groep 6 en 7:
1e prijs:
Het leven van een loser, Bekijk het maar, Jeff Kinney
2e prijs:
Harry Potter, J.K. Rowling
3e prijs
Oorlogsgeheimen, Jacques Vriens
Ronja de roversdochter, Astrid Lindgren
Projectmiddag Amsterdam
Op zaterdag 15 juni zal er weer een projectmiddag worden georganiseerd. Deze
keer staat de middag in het teken van de stad Amsterdam. Na een gezamenlijke
start van de middag, zullen alle leerlingen in hun eigen groepen aan de slag gaan
met dit thema.
Na de lunch zullen we om 13.00 uur met ons middagprogramma beginnen. De
middag eindigt om 16.00 uur. U kunt uw kind gewoon bij zijn of haar eigen
klaslokaal ophalen.
Zou u ervoor kunnen zorgen dat uw kind een lunchpakket bij zich heeft?
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Het onderwijsteam
Jammergenoeg gaat Juf Maaike per 1 juli De Vaarboom verlaten. Maaike gaat
aan een nieuwe uitdaging beginnen bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
We zullen Maaike zeker gaan missen en wensen haar heel erg veel succes toe in
haar nieuwe baan. Maaike heel erg bedankt voor je inzet en enthousiasme.
Belangrijke data
15 juni:
13 juli:
20juli:

Projectmiddag over Amsterdam, de lessen duren tot 16.00
Rapporten
Laatste schooldag

