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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Dit bijzondere schooljaar gaan we afsluiten. We kunnen ondanks de Corona ook terugkijken op een 

jaar waarin we mooie dingen hebben ontwikkeld en gezellige activiteiten hebben gedaan. 

Trots zijn we op de verhoogde onderwijsopbrengsten. Veel kinderen zijn vooruit gegaan met 

rekenen, taal en lezen. We proberen steeds meer ons onderwijs te laten aansluiten op het niveau 

van het kind door toetsen op niveau af te nemen en deze goed te vertalen naar het onderwijs dat ze 

dan nodig hebben. Ook voor volgend jaar gaan we daar als team hard mee aan de slag. Verderop 

leest u wat we nog meer gaan doen komend jaar. 

In deze Wereldwijzer ziet u ook een aantal activiteiten terug. De trommelende vuilnismannen waren 

fantastisch. Wat waren de kinderen verrast 's ochtends dat ze alle trommels zagen. Daarnaast treft u 

de vakanties voor het nieuwe schooljaar en stellen nieuwe collega's zich vooraan u.  

We hopen dat u een hele fijne zomervakantie tegemoet gaat en zien jullie heel graag maandag 23 

augustus weer terug! 

Met hartelijke groet, mede namens het team, 

 

Ronith Root 

Interim directeur IKC Wereldwijs  

 
 

(Onderwijs)inhoudelijke doorgaande lijn IKC breed   

  
De afname van de Citotoetsen (E-toets) vond plaats in de periode 7 juni t/m 18 juni.  
De periode tussen deze afname en de afname van de M-toets (maart jl.) is korter 
dan gebruikelijk is. Gebruikelijk wordt de M-toets in januari/februari afgenomen.  
In hoeverre deze kortere periode invloed heeft op de resultaten van de toetsen is lastig te 
beoordelen. Dit lijkt wel enigszins van toepassing te zijn. Sommige leerlingen zijn onvoldoende 
vooruitgegaan.  
De leerkrachten analyseren de resultaten en samen met de intern begeleider 
wordt deze analyse besproken tijdens de groepsbesprekingen die in september gepland staan.   

 

De leerlingen van groep 7 hebben inmiddels een pré-advies voor het voortgezet onderwijs 
ontvangen. Dit advies is gebaseerd op de Citoresultaten, met name die van rekenen, begrijpend 
lezen en taalverzorging. In het advies worden eerdere resultaten meegenomen en daarnaast wordt 
ook gekeken naar persoonlijkheidskenmerken zoals inzet, tempo, motivatie, concentratie, 
samenwerking, zelfstandigheid, huiswerkhouding, luisterhouding en sociale vaardigheid.  
Het uiteindelijke schooladvies wordt gegeven in groep 8. Dit advies wordt na de uitslag van de IEP-
toets omgezet in een definitief advies.  
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Vanaf volgend schooljaar zal er voor de leerlingen van groep 6 ook een VO-niveau bepaald 
worden. Vanwege Corona is dit, evenals vorig schooljaar, nu achterwege gelaten.  
Dus vanaf schooljaar 2021-2022  
Groep 6 – juni VO-niveau   
Groep 7 – juni pré-advies  
Groep 8 – januari schooladvies  
                  mei definitief advies  

Speerpunten binnen regulier schooljaar 2021-2022 

Voor het komende schooljaar staan een aantal mooie ontwikkelingen op het programma. Zo krijgt 
het team van regulier een teamtraining “Teach like a champion". De trainingen zullen op studiedagen 
gegeven worden waarbij we kennismaken met 49 technieken om leerlingen te laten excelleren. Het 
team wordt getraind op de belangrijkste basistechnieken, zoals 'goed is goed', 'weet niet geldt niet' 
en 100% aandacht. 

Daarnaast gaan we dit schooljaar met “Atlantis” een nieuwe technisch leren lezen methode werken. 
Atlantis is een geïntegreerde voortgezet technisch lezen methode waarbij begrijpend lezen, kennis 
van de wereld en leesmotivatie een groot deel van de les in beslag neemt. 

Voor de wereldoriëntatie vakken gaan we werken met de methode “de Zaken van Zwijsen". Hier 
leren de leerlingen de basis van de Nederlandse geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur en Techniek. 
Er wordt mee gewerkt vanaf groep 3 en heeft een doorgaande leerlijn tot en met groep 8. 

Zoals in de vorige wereldwijzer al geschreven, hebben we ons voor volgend schooljaar ingeschreven 
voor een mooi en rijk aanbod van Kunst en Cultuur voor de leerlingen. Naast de creatieve vakken 
hebben de leerkrachten volgend schooljaar ook de mogelijkheid om lessen techniek aan te bieden 
door gebruik te maken van onze prachtige techniektorens. 
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Toetsweken Taalklassen 
 
De afgelopen 2 weken zijn er toetsen afgenomen bij de leerlingen in de Taalklassen. Dit zijn toetsen 
over de woordenschat in het Nederlands, maar ook toetsen voor technisch lezen, rekenen, spelling 
en begrijpend lezen. Indien nodig neemt de leerkracht contact met u op om de resultaten te 
bespreken.  

Afsluiting groep 8 

 

Voor groep 8 is het deze weken niet alleen de afsluiting van een leerjaar, maar ook de afsluiting van 
de basisschoolperiode. De leerlingen stromen uit naar het middelbaar onderwijs en daarvoor krijgen 
ze een speciale afsluiting. Zo werden de leerlingen om vrijdag 2 juli verrast met een springkussen en 
stormbaan. Ook de andere groepen hebben even kunnen stuiteren op de luchtkussens. 's Avonds 
werden de leerlingen van groep 8 weer op school verwacht om gezamenlijk patatjes te eten, de 
musicalfilm te kijken en is er ook nog verstoppertje in de school gespeeld. Om 20.00 waren de ouders 
welkom voor het officiële gedeelte van de avond. 

Donderdag 8 juli om 12.00 zal groep 8 uitgezwaaid worden op het schoolplein en kunnen ze na al het 
harde werken genieten van een welverdiende vakantie. 

Wij wensen de leerlingen van groep 8 heel veel succes op de middelbare school! 
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Personele zaken 

Zoals u in de formatie heeft gelezen, gaat juf Sara (groep 4) verhuizen naar Hilversum en daar 

werken. We wensen haar veel succes! 

Juf Khadija (onderwijsassistent taalklassen oranje en rood) heeft een baan gevonden in haar 

woonplaats Utrecht. Heel fijn voor haar, dat scheelt een hoop reistijd!  

Juf Louise (groep 7), juf Esther (groep oranje taalklassen) en juf Chelsey (gym hebben ons afgelopen 

maanden geholpen door in te vallen. Daar zijn we ze heel dankbaar voor. We hopen dat ze een goede 

toekomst tegemoet gaan!  

 

Meester Rob (conciërge maandag en vrijdag), Juf Annelies (taalspecialist donderdag) en juf Marlenne 

(maandag, dinsdag en donderdag groep 6 en vrijdag groep 7) en meester Martijn (woensdag, 

donderdag en vrijdag voor zwangerschapsvervanging juf Marielle T. groep 6) komen ons versterken. 

We wensen hen heel veel succes bij ons op Wereldwijs!  

 

Juf Kim zal volgend jaar 4 dagen (ma t/m donderdag) aanwezig zijn als teamleider voor het IKC en 

plaatsvervangend directielid op de dagen dat ik er niet ben.  

 

Mooi babynieuws!!! 
Juf Mariëlle is op 4 juli bevalen van zoon Finn. 
Gelukkig gaat het goed met moeder en zoon en hopelijk gaan ze een prachtige kraamtijd 
tegemoet! 

 
 

 



 
Wereldwijzer 7 - Juli 2021 

5 
 

Even voorstellen: 

 Hallo! 

Mijn naam is Marlenne Beerthuizen. Op dit moment ben ik 
46 jaar. Als de school begint ben ik 47 jaar. Ik heb twee 
kinderen, jongens, van 18 jaar. Het is een tweeling.   

Ik sta al 21 jaar met veel plezier voor de klas. Hierdoor heb 
ik veel gezien en ook veel geleerd. Ook heb ik verschillende 
cursussen gevolgd. Hierdoor blijf je op de hoogte van de 
nieuwe ontwikkelingen.  

Mijn hobby’s zijn lezen, puzzelen en wandelen. Ook houd ik 
af en toe van het kijken naar een goede film.   

Ik heb ontzettend veel zin om te beginnen in groep 6 op IKC 
Wereldwijs. We gaan er een goede tijd van maken met      

                                                                           elkaar!  

Met vriendelijke groet, 
 
Marlenne Beerthuizen 
 
Mijn naam is Bettina Zandstra- de Vries en ik start in het nieuwe schooljaar met veel enthousiasme 

op IKC Wereldwijs als leerkracht in de taalklas. 

Na 12 jaar met plezier les te hebben gegeven op basisschool De Brug in Aalsmeer was ik toe aan een 

nieuwe uitdaging. De afgelopen jaren heb ik lesgegeven in groep 3 en 4 op basisschool De Brug in 

Aalsmeer, daarvoor ben ik 12 jaar leerkracht op De Klimop in Hoofddorp geweest. Ook heb ik in 

Rotterdam, Amsterdam en Amstelveen gewerkt. 

Ik ben geboren en getogen in Aalsmeer, getrouwd en moeder van 2 jongens en 2 meisjes. 

Naast werken hecht ik veel waarde aan tijd door brengen met vrienden en familie. Voldoening haal ik 

uit gezellige etentjes, het bezoeken van concerten en theaters, weekendjes weg, sporten, lezen en 

varen. 

Ik heb zin in mijn nieuwe baan en tot ziens in het nieuwe schooljaar! 

Groeten Bettina 
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Beste ouders/verzorgers,                                            
 
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Martijn van den Berg, 28 jaar en inmiddels aanbeland 
in mijn laatste studiejaar aan de Pabo. Vanaf komend schooljaar zal ik van 
woensdag tot en met vrijdag in groep 6 van IKC Wereldwijs te vinden zijn. Ik 
kom uit een echte 'onderwijsfamilie' en ben inmiddels zelf door het virus 
aangestoken. Vandaar dat ook ik uiteindelijk, na een klein uitstapje op het 
gebied van HR/personeelszaken, in het onderwijs ben terechtgekomen. Zelf 
heb ik een grote passie voor aardrijkskunde en geschiedenis en wil hier in de 
toekomst samen met de kinderen veel aandacht aan besteden. Verder ben ik 
een fervent sportliefhebber, dus deze bomvolle sportzomer wordt voor mij 
genieten! 
 
Ik kijk ontzettend uit naar deze uitdaging en ga met veel enthousiasme het nieuwe schooljaar 
tegemoet. Hopelijk spreken en ontmoeten we elkaar snel in de klas! 
 
Met vriendelijke groet, 
Martijn van den Berg 
 

Even voorstellen...  
 
Volgend schooljaar kom ik op donderdag het team van Wereldwijs 
versterken. Mijn naam is Annelies van Haeringen en ik werk al vele jaren als 
leerkracht, remedial teacher en taalcoördinator op De Bosbouwers. Toen op 
Wereldwijs gezocht werd naar iemand die op taalgebied de school wil 
ondersteunen, vond ik het erg leuk om mijn kennis te delen.  
 
Maar wat doet een taalcoördinator eigenlijk? Het taalonderwijs bestaat uit 
heel veel verschillende onderdelen: lezen, spelling, grammatica, spreken, 
luisteren, nadenken over taal en begrijpen van taal. Om al die kleine stukjes 

van taal te goed over te brengen aan alle kinderen, is best een klus. Ik ga met het team onderzoeken 
hoe we dit op Wereldwijs het beste kunnen doen. Soms vinden kinderen het leren van taal erg 
moeilijk. Ik bekijk wat het individuele kind nodig heeft en samen met de ouders en de 
leerkracht maken we een plan. Maar het allerbelangrijkste doel is, dat kinderen het leuk vinden om 
met taal bezig te zijn. 
 
In mijn vrije tijd ben ik graag buiten. Ik ben elk weekend in de duinen te vinden. Ik vind het heerlijk 
om in de tuin te 'rommelen' of lekker een boek te lezen. Ook vind ik het gezellig om met mijn gezin 
(ik heb twee kinderen van 23 en 20 jaar) te kletsen, koken en eten. 
 
Nog een weekje en dan begint de grote vakantie. Ik kijk er al naar uit om met de leerkrachten, ouders 
en kinderen van Wereldwijs kennis te maken. Tot volgend schooljaar! 
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Mijn naam is Babs en ik woon in   Amsterdam met mijn vriend. 

lk werk op woensdag, donderdag en vrijdag bij de NSDSK, op een 

behandelgroep voor peuters met TOS, en  op maandag en dinsdag kom 

ik het team   van het IKC Wereldwijs versterken, waar ik veel zin in  heb! 

lk hou erg van fotografie, ik ben dol op boeken, ik proost graag met 

een wit biertje,  heb groene vingers en ik zit regelmatig in Tuschinski. 

 

Tot ziens in augustus en alvast een fijne vakantie! 

 

Onderwerp vertrek Ingrid van Es                                 

14 juni 2021 

 
Beste ouders, 

 
Ingrid heeft bij ons aangegeven de SKH/Wereldwijs te gaan verlaten. Per 1 

augustus a.s. heeft zij een nieuwe uitdaging dichterbij huis gevonden. 

Inmiddels zijn we achter de schermen de 

werving- en selectie procedure al gestart. Zodra er een nieuwe collega is 

aangetrokken worden jullie daarover geïnformeerd. 

Ingrid haar laatste werkdag zal woensdag 21 juli zijn. 

 
Het is mogelijk binnen de richtlijnen van Covid-19 Ingrid veel 

werkplezier te wensen in haar nieuwe werk. Daarover horen jullie 

meer via de medewerkers. 

 
We wensen Ingrid uiteraard veel werkplezier. 

 
Ik hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten jullie nog 

vragen hebben, stel ze gerust. 

 
Met hartelijke groet, 
 
Edith Koren 
Leidinggevene SKH 

Teamleider 0-4 jaar IKC Wereldwijs 

e.koren@kinderopvanghaarlemmermeer.nl 

 

mailto:e.koren@kinderopvanghaarlemmermeer.nl
mailto:e.koren@kinderopvanghaarlemmermeer.nl
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Organisatorische zaken 

 
Nieuwe- en vertrekkende leerlingen 

 
Regulier: 

Het is heel spannend om na acht jaar van de vertrouwde basisschool naar een grote voortgezet 
onderwijs school te gaan. Eerst ben je de oudste van de school en na de zomervakantie begin je weer 
als jongste. Wij wensen alle leerlingen uit groep 8 een welverdiende vakantie toe en daarna op naar 
een nieuw avontuur op de nieuwe school. Veel plezier en succes! 

Er zijn ook een aantal leerlingen die we na de zomervakantie niet meer terug op het IKC Wereldwijs 
zien omdat zij voor een andere basisschool hebben gekozen. Wij gaan jullie erg missen maar wensen 
jullie veel leerplezier op de nieuwe school. 

Voor alle oud leerlingen geldt....het gaat je goed en kom je nog eens gezellig langs om te vertellen 
hoe het met je gaat? 

We mogen gelukkig ook een aantal nieuwe leerlingen op school begroeten. Een hartelijk welkom 
voor: Lily, Isaiha, Youssef, Ensar en Yeliz 

 
Taalklassen: 

 
De afgelopen weken is Scott in Taalklas Blauw en Fatoumatta in Taalklas Oranje gestart. 
Hakan is overgegaan van taalklas Paars naar Taalklas Rood.  
 
Na de zomervakantie zullen veel leerlingen uitstromen naar een vervolgschool. We wensen Ajinkya, 
Hamza, Sergei, Pavel, Amirtha, Vihaan, Vaani, Vihana, Ricky, Nelson, Denis,  Aicha, Maneli, Wesim, 
Omar, Daniel, Arab, Gureet, Maria, Tehguas, Princillia, Ian, Aadhyanth en Cheick-Tim veel plezier op 
hun nieuwe school.  
Lidiya stroomt ook uit de Taalklas, maar blijft gezellig op IKC Wereldwijs regulier. 
 
Na de vakantie zullen weer veel nieuwe leerlingen beginnen in de Taalklas. Hierdoor kan de 
groepsindeling veranderen. U ontvangt in de laatste week van de vakantie de nieuwe groepsindeling.  
 
Lokaalindeling 
Na de vakantie hebben we de school iets anders ingedeeld. Groep 8 zal in het lokaal van de huidige 
groep 4 komen. De personeelskamer gaat naar beneden, waardoor de huidige personeelskamer een 
extra werklokaal wordt voor onze combigroep 4/5, zodat zij regelmatig met een extra leerkracht in 
kleine groepjes les kunnen krijgen in een eigen lokaal. 
 
De taalklassen gaan een groep uitbreiden en deze zal gevestigd worden in het lokaal waar nu de 
bibliotheek is. De bibliotheek verhuist naar beneden. 
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Foto's van afgelopen periode IKC breed 
 
Het is zomer bij de Kinderdagverblijf! 
 

      
 
 
Trommelende vuilnismannen 
 
Op 15 juni waren de trommelende vuilnismannen op school geweest voor een interactieve show 
“Beat The Schoolyard”. Alle leerlingen zijn zelf ook actief aan de slag gegaan. Elke sessie werd 
afgesloten met een optreden door en voor de leerlingen. Het was een groot succes!  
 

  
 

Meesters- en juffendag 
 
Afgelopen donderdag was het zo ver! 
Het was meesters en juffendag. Na de nodige spelletjes, cadeautjes en lekkere dingen was 
het tijd voor de grote verrassing: De goochelshow! 
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Goochelaar Marc had voor elke groep een mooie show neergezet. Veel kinderen mochten 
helpen met de trucs, al snapten ze soms zelf niet hoe ze het gedaan hadden. 
Van je ene hand door de andere heen laten gaan, tot een vuurtje wat veranderde in een 
verjaardagstaart voor de meesters en juffen. Wat was het spectaculair!  
Nu een dag later, raken de kinderen nog niet uitgepraat. 
Nu nog een klein weekje school met volgende week nog een lekker ijsje als afsluiter en dan is 
het alweer tijd voor de zomervakantie, geniet ervan! 
 

    
 

     
                                                                                                         

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad Meer Primair 
 
De GMR van Meer Primair is op zoek naar een nieuw lid voor de oudervertegenwoordiging. De GMR 
vergadert, adviseert en stemt in met zaken die van belang zijn voor alle scholen, medewerkers en 
ouders. 
  
De GMR: Wat doen we? 
De GMR is een wettelijk orgaan binnen een scholenorganisatie en heeft wettelijke bevoegdheden om 
invloed te kunnen uitoefenen op besluiten die het stichtingsbestuur van plan is te nemen. De GMR 
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van Meer Primair vertegenwoordigt de bovenschoolse belangen van kinderen, ouders en 
medewerkers van bij Meer Primair aangesloten scholen. De GMR van Meer Primair stelt zich als een 
gelijkwaardige en kritische partner van het CvB op ten aanzien van beleidsvorming op financieel, 
organisatorisch, en onderwijskundig gebied. Op gezette tijden vergadert de GMR met het College van 
Bestuur. Een tot tweemaal per jaar is er een overleg met de Raad van Toezicht. 
  
Wie zoeken wij voor de GMR? 
De GMR bestaat momenteel uit 10 leden: 5 personeelsleden, en 5 ouders, waarvan 1 aan het einde 
van het jaar afscheid neemt. Iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van onze Stichting 
en scholen en die actief wil meepraten, meedenken en meedoen is welkom om zich verkiesbaar te 
stellen. Wij zoeken een nieuw lid die zijn of haar mening met anderen wil delen, kennis kan 
inbrengen en actief meedoet. 
  
Kandidaatstellen en verkiezingen 
Herken jij je in bovenstaande en wil je ook een bijdrage leveren aan Meer Primair via de GMR? Wij 
nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen! Meld je (voor 9 juli 2020) aan via e-
mailadres gmr@meerprimair.nl. Stel je daarin kort voor en vertel ons wat jij meebrengt naar de 
GMR. Bij voldoende aanmeldingen (meer dan één) zal er een verkiezing worden gehouden waarbij 
alle Medezeggenschapsraden een stem hebben. 
  
Bij eventuele vragen kun je terecht bij de voorzitter Johan van Malsen (jvanmalsen@gmail.com) of 
secretaris Louki Visser (l.visser@onsschool.nl) van de GMR. 
 
 Agenda 

Vakantierooster 2021-2022 

Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021 

Kerstvakantie 25 t/m 9 januari 2022 

Krokusvakantie 19 t/m 27 februari 2022 

Pasen 15 t/m 18 april 2022 

Voorjaarsvakantie 23 april t/m 8 mei 2022 

Hemelvaart 26 en 27 mei 2022 

Pinksteren 6 juni 2022 

Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2022 

Studiedagen 
 

1 oktober 2021 

15 november 2021 

9 februari 2022 

28 februari 2022 

14 april 2022 

7 juni 2022 

5 juli 2022 

mailto:gmr@meerprimair.nl
mailto:jvanmalsen@gmail.com
mailto:l.visser@onsschool.nl
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Natuurlijk ook lezen in de zomervakantie 

Ga met je kind op reis, in een boek 
De zomervakantie staat voor de deur! Heerlijk natuurlijk, alleen… hoe houd je het leesniveau en -
plezier op peil zodat dit niet wegzakt? Hieronder lees je tips & tricks wat jij als ouder kunt doen om 
jouw kind te motiveren en te inspireren om te blijven lezen: 
 
1. Haal de vakantie doe-kaart in de Bibliotheek 
Gelukkig kun je weer samen met je kind in de Bibliotheek tussen de boeken snuffelen en een stapel 
boeken uitkiezen voor de zomervakantie. Ook dit jaar hebben we weer een ‘doe- kaart’ met 
uitdagingen die ook jouw kind uitdaagt om lekker te blijven lezen. Er zijn dit jaar leuke prijsjes te 
verdienen! 
 
2. Vul de zomer met eindeloos veel online leesplezier 
Helaas heb je op vakantie niet altijd een Bibliotheek binnen handbereik, of genoeg bagageruimte 
voor stapels boeken. Tóch is er dan ook een mogelijkheid om te blijven lezen: met de online 
Bibliotheek-app! Download de app, log in met je Bibliotheekgegevens en ontdek het enorme aanbod 
(ruim 40.000 titels) aan e-books, luisterboeken en tijdschriften. Daar moet zeker wat leuks tussen 
zitten voor jullie allebei! 
 
3. Laat je de weg wijzen in kinderboekenland 
Het is natuurlijk lastig zoeken, tussen dat enorme aanbod aan boeken, zowel virtueel als in de ‘echte’ 
Bibliotheek. Jeugdbibliotheek.nl helpt hierbij! De vernieuwde website laat de populairste e-books en 
luisterboeken van het moment zien. De tips zijn gebaseerd op ervaringen van jonge lezers. Zoeken 
kan op onderwerp en leeftijd. Ideaal om jouw kinderen zelfstandig een nieuw boek te laten 
ontdekken, wat ze vervolgens meteen via de online Bibliotheek-app kunnen lenen of reserveren bij 
de dichtstbijzijnde Bibliotheek vestiging.  
 
4. Ga gamen over leuke boeken 
De zomervakantie is geen vakantie als er niet ook een beetje gegamed mag worden. Het liefst een 
game met een educatief doel natuurlijk, zoals de BiebBouwers-challenge. In het razendpopulaire spel 
Minecraft gaan kinderen aan de slag met uitdagingen die verbonden zijn aan geschiedenis, ruimtelijk 
inzicht en ICT-vaardigheden. Op onze website staat alles wat kinderen nodig hebben om meteen van 
start te gaan. Er vallen zelfs leuke prijzen te winnen!  
Tip van ons: het thema van de BiebBouwers-challenge van juni is ; een invasie van megarobots. Een 
boekenreeks die hier goed bij aansluit is de serie van ‘Robotoorlog’, verkrijgbaar als e-book én 
luisterboek via de online bibliotheek-app! 

https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/openingstijden-vestigingen/
https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/openingstijden-vestigingen/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/activiteiten/
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/activiteiten/
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5. Pak de rol van de ouder 
We kunnen het niet vaak genoeg benoemen; jouw rol als ouder is superbelangrijk! Van helpen 
zoeken naar een boek tot aan zelf lezen en dus een voorbeeldrol innemen. Wist je dat voorlezen, 
zelfs aan kinderen die allang kunnen lezen, goed is voor het leesplezier en leesmotivatie van jullie 
allebei? Praten over boeken stimuleert taalgebruik, fantasie en het leesplezier. Weet je eigenlijk niet 
precies wat er allemaal voor gekke en grappige dingen gebeuren in het boek dat jouw kind nu leest? 
Vraag ernaar, kinderen vertellen hier graag over!  
 
Een hele fijne zomer, en veel leesplezier samen! 

                       

 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen 
die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek 
‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-
books en luisterboeken op een telefoon of tablet. 

 
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en 
download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de 
bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind 
tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een 
leesachterstand. Leuk, en handig! 

 
Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app! 
 

        

 

 

https://jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn%3ABoekntrip_var%3AEDGmedia_cre%3APO_np%3AScholencommunicatie2_ex1%3ATekstsuggestie_c%3Aeml_sc%3Aemlc
https://jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn%3ABoekntrip_var%3AEDGmedia_cre%3APO_np%3AScholencommunicatie2_ex1%3ATekstsuggestie_c%3Aeml_sc%3Aemlc
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Zomerkalender Pier K 
AUDITIES DÉ JEUGDTHEATERSCHOOL HAARLEMMERMEER 

MUSICAL PRODUCTIEGROEP 9-21 JAAR 

Za 3 juli | 14.30 uur tot 17.30 uur Pier K Hoofddorp | 9 -21 jaar 

Altijd al een musicalster willen zijn? En ben jij ben jij het talent dat wij zoeken en wil jij op het 

podium staan als een echte musicalster? Meld je dan snel aan.  

                Audities | Pier K (pier-k.nl) 

  KINDERKUNSTDAGEN 
   13, wo 14 en do 15 juli | 10.00 – 16.00 uur Pier K Hoofddorp | 6-12 jaar | €75,25 voor    drie 

dagen. 

Ook deze zomervakantie worden weer de inmiddels bekende Pier K Kinderkunstdagen    

georganiseerd. Drie dagen vol gezelligheid en creativiteit met diverse workshops op een             

dag. Het thema is Glitter & Gangster. Je kunt je los aanmelden voor een dag, maar je krijgt 

korting bij inschrijving voor alle drie de Kinderkunstdagen.  

            Kinderkunstdagen | Pier K (pier-k.nl) 

HOOFDDORP AAN ZEE 
Ma 12 t/m do 15 juli en Ma 19 t/m do 22 juli Fruittuinen Hoofddorp | 8-12 jaar | €40,00 

Ga jij in de zomer niet op vakantie? Of veel te kort? Ga dan mee met Hoofddorp aan Zee! 

Vier dagen kunst en plezier maken met professionele kunstenaars en coaches in een groene 

omgeving. Binnen een veilig en professioneel kader bepaal jij wat je gaat maken, wij helpen 

je er bij. Naast ontspanning hopen we ook drempels voor hulpvragen weg te kunnen nemen. 

Is betalen van het inschrijfgeld lastig voor je? Dan kun je Stichting Leergeld                

benaderen of ons  een mailtje sturen (informatiebalie@pier-k.nl).  

             Hoofddorp aan Zee | Pier K (pier-k.nl) 

pier-k.nl 

hetcultuurgebouw.nl HET CULTUURGEBOUW 

https://www.pier-k.nl/ook-bij-ons/audities
https://www.pier-k.nl/actueel/agenda/details/q/a_id/41232/resultnr/8/iresultsperpage/16/titel/kinderkunstdagen
https://www.pier-k.nl/haz
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MUSICAL ZOMERKAMP 
Ma 12 t/m vrij 16 juli | Ook 2 of 3 dagen mogelijk | 09.15 uur – 17.15 uur Pier K 

Hoofddorp | 8-10 jaar en 11 – 14 jaar | € 250,00 voor vijf dagen 

Ben je helemaal gek van zingen, dansen en acteren? Sta je al heel lang op een podium of 

ben je gewoon heel nieuwsgierig en heb je zin een paar waanzinnig leuke dagen? 

       

Schrijf je dan in voor ons musicalkamp. Twee dagen, drie dagen of vijf dagen lang zullen  

de docenten van onze JeugdTheaterSchool maar ook vele gastdocenten uit het           

musialwereldje je verrassen met super leuke workshops en vertellen ze je alles over de                

musicals waarin ze hebben gespeeld.  

               Musical Zomerkamp | Pier K (pier-k.nl) 

 

        

    

 
  
 

 

 

  
  
  

https://www.pier-k.nl/actueel/agenda/details/q/a_id/41239/resultnr/6/iresultsperpage/16/titel/musical-zomerkamp

