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Schooljaar 2021-2022  Nr.19  11 juli 2022     

Algemeen 

Laatste Bolderikbrief 
Nog bijna twee weken naar school en dan is het zover….. 

Vrijdag 22 juli om 12.00 uur begint de zomervakantie.  

Wij wensen iedereen veel zon en veel zomerplezier.  

We zien elkaar terug op maandag 5 september!  

Team bs de Bolderik 

 

Afscheid groep 8 

Volgende week nemen we afscheid van groep 8. 

Het schoolkamp is voorbij, volgende week de musical en 

dan is het tijd voor vakantie. 

Wij wensen Arsema, Ronja, Finn, Ravi, Dominick, Ivan, 

Femke, Yinthe, Yade, Jens, Sophie, Stijn, Jurainy, 

Vince, Jesse, Levi, Thijs, Boris, Owen, Guus, Merijn, 

Wessel, Lexie, Jailey, Timon, Milou, Daan, Mats, Svenne, 

Lars, Amelia, Joris, Lars en Bobbie veel succes op het 

voortgezet onderwijs! 

 

Reminder: Overlopen naar de volgende groep op donderdag 14 juli 
Het is intussen alweer een paar jaar geleden, maar nu kan het weer! 

Op donderdag 14 juli gaan alle kinderen een kijkje nemen in de volgende groep en bij 

hun nieuwe leerkracht(en). 

Deze ochtend beginnen we 8.40 uur 

met een korte activiteit op het 

schoolplein. Alle groepen lopen, 

huppelen of dansen naar de nieuwe 

leerkracht(en). 

Blijft u gerust even staan om te 

kijken! 
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Vanuit de Oudervereniging 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantielezen voor groep 3 en 4 met Theek 5 
De zomervakantie staat weer voor de deur en Theek 5 biedt ook dit jaar weer 

Vakantielezen aan ter voorkoming van de zomerleesdip voor de groepen 3 en 4. 

Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor beginnende lezers. Met 

Vakantielezen willen we samen het leesniveau van kinderen in de vakantie op peil 

houden en de taalomgeving van gezinnen stimuleren. 

Tijdens de zomervakantie gaan kinderen, samen met hun gezin, op schattenjacht. 

Ze reizen langs de 6 landen van de Vakantielezen-landkaart. In elk land lezen ze 

een tekst op hun eigen niveau en zijn er 3 opdrachten gericht op lezen en 

taalontwikkeling. In elk land is een schat “verstopt”. Deze kun je alleen vinden 

door mee te doen aan de opdrachten. Hebben ze de opdrachten gedaan en alle 

schatten gevonden? Dan maken de teams kans op een tablet. 
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De teksten zijn geschreven door bekende kinderboekenschrijvers en het hele 

programma is uit te voeren via de website https://www.vakantie-lezen.nl. 

 

Naast het vakantielezen hebben wij ook nog een leesbingokaart en een lees en kleur blad 

toegevoegd in de bijlage. Veel leesplezier allemaal! 

 

           

             Fijne vakantie! 
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