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Afspraak voor de volgende periode: 
 

Spullen van jou, 
spullen van mij: 

zorg ervoor, 
dan blijven we blij! 

 
Hoera Herma is jarig. 
Op woensdag 30 mei is Herma, onze administratief medewerkster, jarig. Alvast 
van harte gefeliciteerd en maak er een fijne dag van. 
 
Schoolproject Ameland. 
Vanavond is er van 18.00 uur tot 19.30 uur inloopavond voor het project 
Ameland. 
In school zijn alle groepen bezig met het Ameland-project en het lijkt alsof de 
school is veranderd in AMELAND. Dus, kom kijken…tot vanavond!  
TIP: neem een pen of potlood mee omdat er een opdracht kan worden 
gemaakt. 
Heel veel plezier allemaal. 
 
Schoolreis groep 3 en 4: 
In de bijlage staat de informatie over de schoolreis van groep 3 en 4. 
 
Avond-4-Daagse 
Volgende week begint de Avond-4-Daagse. Allemaal heel veel wandelplezier. 
 
Groep 8; Brain Art 
Op 30 mei, 31 mei en 1 juni doen de groepen 8 mee aan het project Brain Art. 
Dit is een ontzettend leuk kunstproject om leerlingen voor te bereiden op het 
voortgezet onderwijs. Het is een gezamenlijk project van 4 basisscholen in 
Bargeres. Alle groep 8 leerlingen gaan samen, door middel van workshops (rap, 
dans, theater of kunst) een lied met een videoclip maken. Het lied zal gaan over 
het verlaten van de basisschool.  
De schooltijden voor groep 8 zijn normaal. We hebben er zin in! 
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NIEUWS van de Bibliotheek. 
Het is heel belangrijk te blijven lezen in de vakantie. Gelukkig is er de 
VakantieBieb. 
 
Ook deze zomer staan er maar liefst 60 e-books in de VakantieBieb, waarvan 
meer dan 30 jeugdtitels. De app is te downloaden van 1 juli tot en met 31 
augustus en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. Een lidmaatschap is 
niet nodig. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar maken bovendien kans op een 
iPad mini. Hoe? Door te laten weten wat hun favoriete e-book uit de 
VakantieBieb is en waarom.  
 
Wilt u meer weten kijk op www.vakantiebieb.nl.  
 

http://www.vakantiebieb.nl/

