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Agenda 
 

30-06 19.00 uur MR 
04-07 08.30 uur – 14.00 uur Continurooster voor alle kinderen  
05-07 08.30 uur – 14.00 uur Continurooster voor alle kinderen 
 's Morgens Ochtend nieuwe stamgroepen 
06-07  Afscheidsdag groep 8 
07-07 08.30 uur – 14.00 uur Continurooster voor alle kinderen 

  Picknickochtend 
08-07  Vanaf 12.00 uur vakantie 

  

    

Begrijpend lezen 

Begrijpend lezen is een ingewikkeld vak. Het is niet alleen een kwestie van de tekst goed kunnen 

lezen. Je moet ook weten hoe een tekst is opgebouwd én je moet verbanden kunnen leggen. Bij 

begrijpend lezen heb je dan ook veel verschillende vaardigheden nodig. Dat maakt het lastig. 
Om de kinderen hierbij goed te begeleiden, gaan wij volgend schooljaar begrijpend lezen in de 

groepen 5 t/m 8 op een andere manier aanpakken. We willen de teksten nog beter op het niveau 

van de kinderen aanbieden, zodat ze zich optimaal ontwikkelen. 
In iedere stamgroep wordt op hetzelfde moment een begrijpend leesles gegeven. Iedere 

stamgroepleider biedt een ander niveau aan. We delen de kinderen op hun eigen niveau in. Het kan 

dus zijn dat uw kind dan begrijpend lezen gaat volgen bij een andere stamgroepleider. Zo kunnen 

we de kinderen beter ondersteunen in hun ontwikkeling. 

 

Volgend schooljaar 

Vanmorgen hebben de kinderen te horen gekregen bij wie zij volgend schooljaar in de stamgroep 

zitten. In de loop van de ochtend ontvangen jullie (ouders/verzorgers) via de mail een lijst met de 

namen en de stamgroep van volgend jaar.  

Als bijlage bij deze Page vindt u ook de jaarplanning van aankomend schooljaar.  

 

Tussenschoolse opvang 

De bijdrage voor de tussenschoolse opvang wordt volgend schooljaar iets verhoogd. Als uw kind 

vier keer in de week overblijft, wordt de jaarlijkse bijdrage €200,-. Als uw kind 1x in de week 

overblijft is dit €50,- op jaarbasis. Dit komt neer op €1,25 per kind per keer. 

De strippenkaart (10x overblijf) wordt ook iets duurder. Deze zal €30,- kosten. 
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Wiscollect 

 

Vanaf volgend schooljaar gaan wij de bijdrage voor de TSO en de 

Ouderraad digitaal innen. Daarvoor gaan wij werken met Wiscollect. 

Op dit moment zijn wij bezig om deze omgeving klaar te zetten, zodat 

wij daar vanaf augustus gebruik van kunnen maken. Wiscollect kan 

gekoppeld worden aan Social Schools. Berichten zullen dan ook via 

dat medium gaan. Wij denken dat het op deze wijze voor iedereen 

makkelijker wordt om de bijdragen te voldoen.  
 

 

Kinderactiviteiten Katholiek Ede 

Zondag 3 juli is het de laatste zondag voor de vakantie. Hier willen we tijdens de viering bij stilstaan. 

We lezen met zijn allen een verhaal waarin Jezus arbeiders zoekt voor de oogst. Hoe kunnen we 

Jezus helpen bij het Koninkrijk van God? Hier denken we samen over na tijdens de viering. 

Komen jullie ook? Jullie zijn van harte welkom om 10:30 in de Antonius van Paduakerk! 
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