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Groepsindeling
Na veel puzzelen, passen en meten hebben we eindelijk de groepsindeling klaar.
We beginnen het nieuwe schooljaar in Deurne met 64 kinderen.
Afgelopen maandag zijn de nieuwe kinderen al kennis komen maken met hun
nieuwe juf of meester en met de nieuwe klasgenootjes. Hieronder ziet u de
groepsindeling voor het komend schooljaar:
O1-2 Manon
Rosier
Monique de Greef
M1-2 Carola van
den Akker
Rian Wouters
M 3-4 Lieke van
Erp
Peter Kirkels
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B1-2 Anne Marije
Werts
3 dg
Peter Kirkels
2 dg
B3 Karin van den
Bosch
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Geri Marinussen
Aquilien van Stiphout
Monique de Greef ( onder- en middenbouw)
Carola van den Akker ( bovenbouw)
Psycholoog:
Peter Duits
Administratie:
Rian Kuepers
Conciërge:
Paul van der Riet
Huishoudelijke dienst: Elly Beekers
Directeur:
Arie Boertjes

Louise van der Heijden werkt het komend jaar niet meer voor de groep. Zij gaat
1 dag werken voor het expertisecentrum en 1 dag als gedragsspecialist op onze
locatie in Someren.
Ook nemen we afscheid van Femke van de Kerkhof. Zij gaat na de grote vakantie
als onderwijsassistent werken in de nieuwkomersgroep. Wij wensen Femke en
Louise veel plezier met hun nieuwe taken binnen onze stichting.
We wensen beiden heel veel succes met de nieuwe uitdaging en zullen hun
nabijheid zeker missen. Gelukkig blijven ze binnen handbereik: Femke omdat de
nieuwkomersgroep is gevestigd in het gebouw ‘de Vlieger’, en Louise omdat ze
nog 1 dag werkt voor de Brigantijn.
Joyce Isbouts, die de afgelopen maanden heeft vervangen voor Monique de
Greef heeft haar vervanging afgerond en gaat na de vakantie beginnen als vaste
leerkracht op ‘de Piramide’. Louise, Femke en Joyce: bedankt voor de fijne tijd
samen en allemaal heel veel succes met jullie nieuwe uitdaging!!

Afscheid juf Louise
Beste allemaal,
Vanaf het volgende schooljaar ben ik niet meer werkzaam op “De Brigantijn” in
Deurne. Ik ben dan 1 dag in de week werkzaam binnen het Expertise Netwerk
Prodas en 1 dag in de week werkzaam als ambulant begeleider op “De Brigantijn”
in Someren. Zowel de collega’s in Deurne als de kinderen zal ik gaan missen. Ik
heb met ontzettend veel plezier op deze locatie gewerkt, maar het is tijd voor
een nieuwe uitdaging.
Heel hartelijk bedankt voor het vertrouwen en de fijne samenwerking.
Een hele fijne vakantie.
Groetjes,
Louise van der Heijden

Zomerdip!
De zomervakantieperiode komt eraan: zes
weken lang lekker uitslapen, buitenspelen en
niet naar school. Maar ook zes weken waarin
het lezen op een lager pitje staat. De
gevolgen hiervan zien wij vaak na de
vakantie. Kinderen die na de vakantie ineens,
slechter gaan lezen dan aan het eind van het
schooljaar. Het klinkt gek, maar de
zomervakantie is een heel belangrijke
periode.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen die niet lezen tijdens de zomervakantie
in niveau gelijk blijven of zelfs achteruit gaan, terwijl kinderen die veel lezen na

de vakantie een hoger leesniveau hebben. Daarom geven wij graag wat tips voor
lezen in de vakantie.

TIP 1:


Laat leerlingen ongemerkt lezen. Denk aan vakantiefolders, het
activiteitenprogramma op de camping, brochures van pretparken en
bezienswaardigheden, de menukaart op het terrasje. Zo krijgt een
‘leesoefening’ een echt vakantietintje.
TIP 2:


Neem een aantrekkelijk mix van strips, puzzeltjes, moppen en
woordspelletjes mee op vakantie of laat je kind voor de vakantie een leuk
doeboek of vakantieboek uitzoeken met daarin leuke verhalen over
opdrachtjes.
TIP 3:


Maak gebruik van het aanbod van de bibliotheek in de vakantie.
Krijg je je 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 je kind leest, maar dát je kind leest. (
zie bijgevoegd programma)
TIP 4:


Download in de vakantie een nieuwe ( lees)app en je kind zal met veel
plezier aan het lezen gaan.
Kijk voor tips op
- http://www.bibliotheek.nl/jeugd-en-jongeren/apps.html
- https://www.vakantiebieb.nl/
TIP 5:


Maak gebruik van de regel van 5.
Zit je kind in groep 5, hanteer dan de regel, vijf bladzijden per dag, vijf
dagen in de week
en beloon dit met een ijsje, wat extra vakantiegeld of andere beloning. Ook
hier geldt, lezen is lezen. Stripboek, moppenboek, voorlezen, het maakt
niet uit.
Als leescoördinator wens ik jullie allemaal,
ook namens mijn collega’s,
een fijne leesvakantie!
Aquilien van Stiphout

Data
14 juli
17 juli t/m
25 augustus

: Laatste schooldag
: Zomervakantie

Wij wensen alle ouders en kinderen een fantastische vakantie toe en hopen
iedereen gezond en wel weer terug te zien op maandag 28 augustus 2017 om
8.45 uur.

