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Vervanging
De afgelopen 2 weken hebben we 4 dagen intern inval kunnen/ moeten regelen.

Groep 1/2c starten door omstandigheden met juf Helma en juf Alice
Wegens medische omstandigheden kan juf Ellen het schooljaar in groep 1/2c helaas niet zelf
opstarten. Wij hopen dat juf Ellen er rond begin/half september weer is. Juf Ellen vindt het
ontzettend jammer en kijkt uit naar haar start op De Snip.

Gelukkig hebben we een tijdelijke oplossing kunnen vinden voor groep 1/2c. Juf Helma en juf Alice,
voor de meeste kleuters bekende en vertrouwde gezichten, zullen de eerste 2 weken van het
schooljaar opstarten met groep 1/2c. Wij zijn blij dat we op deze manier rust en structuur kunnen
bieden aan deze groep en hopen dat juf Ellen snel weer op de been is in september.

Waterpokken in groep 1/2c en groep 4
In beide groepen hee� 1 van de leerlingen waterpokken.

Lezen: hulp(groot)ouders schooljaar 2022-2023 gezocht
Beste (groot)ouders van De Snip,

Dit schooljaar zijn verschillende (groot)ouders gestart met het lezen met kinderen uit groep 3 en 4.
Zij hebben dat gedaan met behulp van het programma Bouw. Wat waren wij daar blij mee!

Voorheen konden wij het Bouw lezen bemensen met leerling-tutoren. Maar wij hebben gemerkt
dat het Bouw lezen een behoorlijke belasting is voor de kinderen. Sommige kinderen komen
onvoldoende toe aan hun eigen leestijd, terwijl ze dat wel nodig hebben. De inzet van de
leesouders zorgt ervoor dat het Bouw lezen door kan gaan voor de kinderen van groep 3 en 4 en
dat de kinderen uit de bovenbouw zelf kunnen blijven lezen.

Voor komend schooljaar willen we dit voortzetten. Wilt u op school
komen lezen om 8.30 uur, dan horen wij dat heel graag. U kunt dit aan
het begin van het volgende schooljaar aan de leerkracht van uw kind
laten weten.

Even voorstellen: Anne de Vries
Beste ouders en kinderen van basisschool De Snip,

Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag even voorstellen! Ik ben Anne de
Vries, ik ben 21 jaar en ik kom uit Schoorl. Vanaf volgend schooljaar
kom ik op De Snip werken als onderwijsassistent op de woensdag en



de donderdag. Met verschillende stages op meerdere basisscholen, werkervaring op een
basisschool in Schoorl en een propedeuse Pedagogiek op zak, kijk ik tijdens mijn werk naar het
kind als individu. Voor mij is het van belang dat een leerling op zijn of haar eigen manier leert en
passende begeleiding hee�, waar ik graag bij wil helpen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te
bakken, te wandelen en te reizen. Ik heb ontzettend veel zin om na de zomervakantie te starten en
ik wens iedereen alvast een hele fijne vakantie!

Bewegen op het plein van De Snip
Wellicht is uw oog er al op gevallen, maar sinds afgelopen donderdag zijn er diverse spellen op het
voorplein geschilderd. In de eerst volgende pauze hebben we de kinderen meteen weer echt zien
spelen. Niet alleen met de kinderen uit de eigen groep, maar ook groepsdoorbroken. Wat een
mooie eerste stap naar een plein, waarop kinderen echt bewegen.

Aan het eind van de zomervakantie wordt er ook een actieve beweegvloer voor buiten geplaatst,
het Fuze Field. En in begin september worden er nog allerlei pleinstickers op het plein geplaatst
t.b.v. het leren i.c.m. bewegen en spel.

Mooi dat we een deel van de kosten hebben kunnen dekken met de opbrengst van de spaarpaal.

Afscheid groep 8
De afgelopen week hebben we als school afscheid genomen van groep 8. Afgelopen donderdag
hebben we groep 8 de school ʻuitgezwaaidʼ & op vrijdag hee� de afscheidsmusical en -avond
plaatsgevonden. Namens groep 8 is er op het achterplein een mooie pruimenboom gepland.



Wist u dat…
- er spoedig nog een recensie van
groep 7 op de website verschijnt?
- we op de laatste schooldag om
13.45u het schooljaar afsluiten met
zijn allen op het voorplein? U bent
van harte uitgenodigd.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u geen
bijlagen.

Belangrijke data
- 14 juli 12.30u: Vossenjacht
- 15 juli 13.45u: Afsluiting laatste

schooldag op het
voorplein

- 29 augustus: Eerste schooldag

De eerste nieuwsbrief van komend
schooljaar ontvangt u op donderdag
25 augustus.

Namens het team van De Snip wil ik u bedanken voor uw inzet en hulp dit jaar
op school en wens ik u een fijne, ontspannen zomervakantie toe.

Met vriendelijke groet,

Kim Monen-Snelders


