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Nieuws van het onderwijsteam
Jammergenoeg gaat juf Marian aan het einde van het schooljaar De
Vaarboom verlaten. We willen Marian heel erg bedanken voor haar
enthousiasme en inzet in groep 3 het afgelopen jaar en we zullen haar
aanwezigheid en gezelligheid op De Vaarboom zeker missen.
We willen Marian bij deze alvast veel succes wensen met het haar
nieuwe plannen voor de toekomst.
Natuurlijk zijn we heel blij dat Juf Annemiek per september ons team weer komt versterken.
Annemiek is voor sommigen al een bekend gezicht. Ze heeft al eerder op De Vaarboom
gewerkt en heeft de afgelopen jaren regelmatig invalwerk gedaan in de verschillende
groepen. Wat fijn dat je er weer elke zaterdag bent, Annemiek! Welkom terug!

Lezen
Zoals u weet, vinden wij het erg belangrijk dat uw kind wekelijks thuis Nederlandse boeken
leest. Veel lezen is niet alleen leuk, maar helpt ook bij het vergroten van de Nederlandse
woordenschat en de leesnelheid.
We hebben inmiddels weer een aantal nieuwe boeken voor de verschillende groepen
besteld om onze bibliotheek aan te vullen. Deze boeken passen bij het nieuwe
kinderboekenweek thema “vriendschap”. We vieren de kinderboekenweek op zaterdag 13
oktober 2018 en zullen de nieuwe boeken in de weken voorafgaande aan de
kinderboekenweek bij de leerlingen onder de aandacht brengen.
Om het thuis lezen bij uw kinderen te stimuleren, ook in de vakantieperiode, willen we de
volgende twee initiatieven onder uw aandacht brengen:

 Digitaal lidmaatschap Bibliotheek Amsterdam
Stichting NOB is met de Openbare Bibliotheek Amsterdam een samenwerking aangegaan
zodat onze leerlingen een gratis digitaal jeugdlidmaatschap bij een Nederlandse bibliotheek
kunnen aanvragen. Het lidmaatschap maakt het mogelijk om gratis E-books te lenen via de
Bibliotheek van Amsterdam en het landelijke E-books platform van de Openbare
Bibliotheken in Nederland. Meer informatie over de huidige collectie kunt u vinden
op https://www.bibliotheek.nl/ebooks.
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Mocht u uw zoon of dochter willen aanmelden voor dit lidmaatschap, stuur dan even een
e-mail met de naam van uw kind, geboortedatum en een e-mail adres aan
secretaris@devaarboom.co.uk. Het e-mail adres mag op naam van de ouder of van het kind
staan, echter elk e-mail adres mag slechts een keer gebruikt worden, dus bij het aanmelden
van meerdere kinderen vragen wij u verschillende e-mail adressen
te gebruiken.
 Digitale vakantiebieb
Dit jaar is de digitale vakantiebieb weer gratis beschikbaar, ook
voor mensen in het buitenland, wat buiten die periode niet zo is.
De app is te gebruiken van 1 juli t/m 31 augustus. Zie
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html

Groepsindeling en lesdagen per September
Per September zal de groepsindeling er als volgt uit zien:
Groep 1: Juf Inge
Groep 2: Juf Annemiek
Groep 3 en 4: Juf Clara
Groep 5, 6 en 7: Juf Gea
Sarah en Hanneke blijven het komende schooljaar assisteren in de verschillende groepen.
Het nieuwe lesrooster vindt u bijgesloten bij deze nieuwsbrief, we zullen dit lesrooster zo
snel mogelijk op onze website plaatsen.

Onderwijsinspectie
Elke vier jaar vindt er een schoolinspectie plaats op De Vaarboom. De laatste inspectie was
alweer vier jaar geleden en daarom zal onze school dit jaar opnieuw bezocht worden door
de inspecteur van onderwijs, dhr R. Van den Dolder.
De schoolinspectie vindt plaats op zaterdag 29 september. Graag zouden wij een aantal
ouders willen vragen om in een kort gesprek met de inspecteur van gedachten te wisselen
over verschillende onderwerpen zoals de betrokkenheid van de ouders, opvattingen en
verwachtingen van de ouders, informatie over schoolzaken en vorderingen.
Het gesprek zal op school plaatsvinden en maximaal een uur duren.
Als u interesse heeft om hieraan deel te nemen, neem dan contact op met onze voorzitster
Meike: voorzitter@devaarboom.co.uk
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Bonte ochtend
We willen alle ouders op onze laatste lesdag uitnodigen voor een gezellige afsluiting van het
schooljaar.
Wat:
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

Bonte ochtend en picknick
Zaterdag 14 juli
11.15 tot 12.45 uur
In een van de klaslokalen en bij mooi weer picknick buiten (hopelijk in het
Cherry Hinton park)
Elke groep zal een voordracht geven in de vorm van een liedje, een
gedicht of zelfs een toneelstukje. Na deze geweldige optredens willen
we graag samen met ouders en leerlingen het schooljaar afsluiten met
een gezellige picknick.

We willen u vragen zelf eten, drinken en een picknickkleed mee te nemen en verheugen
ons erop iedereen op de 14e te zien.

Nieuws uit groep 1 en 2
Wij zijn in groep 1 en 2 druk in de weer met het thema “op reis”. We hebben een echt
reisbureau in de klas en kunnen kamperen en een kamvuur maken (niet echt natuurlijk). De
leerlingen genieten ervan om samen in hun mini tent te spelen. Verder werken we elke week
weer hard aan ons eigen vakantieboek. Alle leerlingen hebben een vakantiefoto mee naar
school gebracht en zijn nu bezig met het schrijven van hun eigen verhaaltje bij de foto.
Het is erg leuk om over elkaars avonturen te lezen.
Bij het thema “op reis” hoort natuurlijk ook een vliegtuig. We gaan aan de slag met het
naspelen van een vliegreis naar een zonnig eiland en de leerlingen mogen daarbij om de
beurt piloot, stewardess en passagier zijn. Gelukkig heeft Pieter al ervaring als piloot, dus hij
weet vast en zeker hoe we veilig kunnen vliegen. Met onze zelfgemaakte vliegtuigjes gaan
we ontdekken welk vliegtuig het verst kan vliegen.
Natuurlijk wordt er ook hard gewerkt aan ons optreden voor de Bonte Ochtend...gelukkig
hebben we nog een paar zaterdagen om te oefenen.
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Nieuws uit groep 3
Het afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier Nederlandse les gegeven in groep 3. Het
was heerlijk om een keer per week in een Nederlandse omgeving te verkeren en interessant
om met een Nederlandse leermethode te werken. En wie had gedacht dat ik weer eens
Sinterklaas zou vieren of zou zaklopen op Koningsdag?
In groep 3 worden op dit moment enige toetsen afgenomen en daarnaast werken we aan
ons thema de (moes)tuin. We lezen over tuinieren en leren nieuwe klanken en woorden.
Daarnaast luisteren we naar de liedjes van Dirk Scheele en bekijken de filmpjes van
Koekeloere en Buurman en Buurman. Na ons bezoek aan de bibliotheek eindigen we de
ochtend zoals gewoonlijk met een thematische knutselactiviteit.
Het schooljaar is nu bijna voorbij en het komende jaar zal mijn plek op de Vaarboom worden
overgenomen door juf Annemiek. Ik wil bij deze iedereen – staf, ouders en natuurlijk de
kinderen- bedanken voor de fijne tijd en wens de Vaarboom al het goede.

Nieuws uit groep 4
In de afgelopen nieuwsbrief heb ik onze reis door de verschillende taallanden beschreven.
Nu kan ik jullie vertellen over de jongste ontdekkingen vooral met betrekking tot het ‘lees’land.
Op veel verschillende manieren kan worden g elezen: voorlezen, liefst van de Boze Heks
door Hanna Kraan; race-lezen, veel op elkaar lijkende woordjes die je zo snel mogelijk moet
lezen; begrijpend lezen, waarbij je een tekst leest en vervolgens allerlei ingewikkelde vragen
gaat beantwoorden over die tekst; en tempo-lezen, een verhaaltje ‘op niveau’ zo snel
mogelijk hardop voorlezen zonder al te veel fouten! Naast alle andere taalgebieden heeft
groep 4 zich heel intensief bezig gehouden met de bovenbeschreven taal-landen. En alle
kinderen hebben zich behoorlijk bekwaamd in die verschillende talen! Het leuke van reizen
is dat het vaak leuk, spannend en uitdagend is – nieuwe ontdekkingen worden met
enthousiasme begroet!
Maar de meest bijzondere excursie was wel het spreekbeurtuitstapje! De kinderen mochten iets vertellen over een
onderwerp naar keuze. Ze waren gevraagd ten minste vijf
minuten (in het Nederlands) te vertellen over iets wat ze leuk
vinden en zodoende kwamen voetbal, tennis, karate, fossielen,
katten en taarten aanbod. Naast veel uitleg in het Nederlands
kregen we ook dingen te zien en te doen (of te eten!).
Wat is reizen toch fantastisch! En wat heb ik al veel zin in het
volgende jaar! Ik ben benieuwd waar we dan allemaal weer
naartoe zullen gaan!
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Nieuws uit groep 4b, 6 en 7
In groep 4b, 6 en 7 zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de Bonte Ochtend op 14
juli. Twee weken geleden hebben we gebrainstormd en alle mogelijk ideeën opgeschreven,
vorige week hebben we keuzes gemaakt en zijn we begonnen met schrijven. De leerlingen
bedenken alles zelf en werken goed samen. Het blijft nog even een verrassing wat het
wordt, komt dat zien op 14 juli!
De afgelopen periode hebben we, vanwege koningsdag, meer geleerd over ons koningshuis.
We hebben filmpjes gekeken over koning Willem-Alexander en zijn vrouw koningin Maxima,
maar ook over zijn moeder Beatrix en oma Juliana, die vroeger koningin van Nederland
waren. Na de eerste ronde filmpjes kijken, moesten de leerlingen zelf bij elk filmpje vragen
bedenken. Die vragen werden samengevoegd tot een quiz.
Ook hebben we geleerd over 5 mei bevrijdingsdag en 4 mei dodenherdenking. In heel
Nederland twee belangrijke data waarop wordt herdacht dat de Tweede Wereldoorlog een
verschrikkelijke gebeurtenis was en dat we heel blij zijn dat die allang voorbij is en we
vrijheid hebben.
Iedereen heeft inmiddels een goede boekpresentatie gehouden. Er is thuis
steeds hard voor geoefend en dat is goed te merken tijdens de presentaties,
ze waren allemaal vloeiend. Het is ook leuk om van elkaar te horen welke
boeken lievelingsboeken zijn.

Huishoudelijke mededelingen
-

We willen u nogmaals vragen om op zaterdagochtend op tijd op school te zijn, zodat
wij daadwerkelijk om 9.30 uur met onze lessen kunnen starten. Ouders en kinderen
zijn vanaf 9.20 welkom in de klas.

Belangrijke data
7 juli:
14 juli:
8 september:
29 september:
13 oktober:

Rapporten
Bonte ochtend en laatste schooldag
Start nieuwe schooljaar
Bezoek Nederlandse onderwijsinspectie
Kinderboekenweek (lesdag duurt tot 16.00 uur)

We wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie!

