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Sponsorloop 
Vorige week hebben wij de sponsorloop gehouden. Bijna al 
het geld is binnen. Na de onkosten eraf te hebben gehaald, 
hebben we een bedrag van bijna € 3000,00 opgehaald. Een 
enorm bedrag waarvoor we voor een deel nieuw 
buitenspelmateriaal kunnen kopen en daarnaast een bedrag 
gebruikt gaat worden voor het boomhut project in het park. 
Nogmaals enorm bedankt voor een ieder die een bijdrage 
heeft geleverd voor deze sponsorloop. 
 
Cursus Theater-Flex (8 t/m 12 jaar) 
Een podium is de plek voor theater, de plek voor zang & dans 
maar bovenal de plek voor plezier. 
Stap in de spotlight en maak je klaar voor anderhalf uur lang 
theater. Zo leer je alles over acteren, presenteren en hoe je 
je eigen ideeën tot een toneelstuk maakt. 
Kennismakingsles: maandag 19 september 
Tijd: 18:00 - 19:30 uur 
Locatie: de Prinsenhof, Hasselt 
Leeftijd: voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 
Opgeven: via jeugdtheaterschoolzwolle.nl (menu--> kinderen 
--> Theater-Flex) 
In de bijlage staat de folder waar meer informatie in staat. 
 
KIES 
De gemeente Zwartewaterland zal bij voldoende 
aanmeldingen het spel- en praatprogramma KIES starten. 
KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding.  
 
KIES is voor alle kinderen van gescheiden ouders, uit groep 4 
t/m 8. Of de scheiding kort of lang geleden is, of je kind er 
wel of geen last van lijkt te hebben, of je kind wel of niet 
beide ouders kent. Een scheiding van ouders is altijd van 
betekenis in het leven van een kind. 
 
KIES biedt uw kind een unieke kans om op een onafhankelijke 
plek te onderzoeken hoe het is om gescheiden ouders te 
hebben. Een plek waar je als kind even geen rekening hoeft 
te houden met je ouders. Bij KIES gaat het om het kind.  
 
Bij KIES komen kinderen acht keer een uur bij elkaar. 
Voor meer info kunt u de bijlage lezen. 
 
 
 

 Vakantielezen 
Biblionet Groningen is voor Vakantielezen een samenwerking 
aangegaan met Bereslim. In de zomervakantie vinden 
gezinnen op www.vakantie-lezen.nl  het avontuurlijke 
verhaal ‘Poef en de schat’. Maar dat is niet alles… Voor 
scholen heeft Bereslim ook een tijdelijk aanbod: gratis 
toegang tot de boeken van Bereslim, incl. 8 nieuwe AVI-
boeken! Speciaal voor de jongste lezertjes en hun ouders. 
 
Maak Vakantielezen nóg leuker met BereslimmeBoeken 
Speciaal voor Vakantielezen heeft de Bibliotheek extra 
boeken voor jouw klas! Je krijg tijdens Vakantielezen, gratis 
toegang tot alle digitale boeken van Bereslim. Naast toegang 
tot de bijna 100 digitale prentenboeken, vind je in het 
aanbod van Bereslim voor de beginnende lezers 8 nieuwe 
AVI-boeken. Van AVI start tot AVI E3 en passend bij zowel 
‘zoemende’ als ‘hakken-plakken’- leesmethodes. Laat je 
leerlingen letters, klanken en woorden ontdekken en neem 
ze mee op leesavontuur! Hoe log je in? 
Ga naar https://next.bereslim.nl/login/login   
Gebruikersnaam: bereslim102066  
Wachtwoord: LeesAvontuur2022 
Wil je meer weten over Bereslim en de mogelijkheden, neem 
dan een kijkje op www.bereslim.nl  Veel leesplezier! 
 
Bijzonder data: 
 
5 juli: Schoolreisjes groep 1 t/m 6 
 
6 juli: Juffen dag (groep 1 t/m 3) 
 
7 juli: Uitje groep 8 
 
13 juli: Musical groep 8 
 
14 juli: Uitzwaaien groep 8 
 
15 juli: Start zomervakantie (na 11.45 uur) 
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