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De Madelief Nieuwsbrief nr.4 

Juni 2021 
 

Nieuws vanuit het bestuur 

Alle ouders, bedankt voor het invullen van de enquête! Het is 

fijn te lezen dat de algehele sfeer op De Madelief met ‘Zeer 
tevreden’ is beoordeeld. 

U heeft aangegeven dat u tevreden bent over de 

communicatie en het contact met de school. 

Het team en bestuur hebben het afgelopen jaar hun uiterste 

best gedaan u goed en meer op de hoogte te houden van de 
belevenissen rondom De Madelief. Met behulp van meer 
informatieve e-mails, meer posts op Facebook en het 

rondsturen van onze nieuwsbrief is de communicatie 
verbeterd. 

 
 

 

 

 

 
Hier is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar; 

Nieuwsbrief nr. 4.  
Vol met leuke foto’s van activiteiten in de afgelopen 

periode, een kort verslagje over de enquête en tips voor 
de zomervakantie.  

Ook staan er alvast wat belangrijke data in voor het 
nieuwe schooljaar. 

 
 

Belangrijke data: 

19-6-2021 

Laatste schooldag 

28-8-2021 
Eerste schooldag, schooljaar     

2021/2022 

11-9-2021 
Informatie ochtend 

Schoolverlaters  

Dit jaar nemen wij afscheid 
van Danielle en James uit 

groep 3. 

Ook nemen we afscheid van 

Emily, Lucas, Sam, Abigail en 
Rijk. 

Ook Ella staat op de foto, zij is 
een schoolverlater van vorig 

jaar. 

Wij gaan jullie allemaal heel 

erg missen. Het beste en als je 
in de buurt bent, kom nog 

eens langs. 

 

 

We wensen jullie veel succes! 

Wij gaan jullie missen! 
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 Onze penningmeester Richard heeft u inmiddels op de hoogte gesteld over het 
schoolgeld voor komend jaar. U ontvangt in augustus een mail met daarin het 

betalingsverzoek. 
 Op 11 september organiseren we weer een informatieochtend voor ouders. 

Tijdens deze bijeenkomst informeren we u over het programma voor het komende 
schooljaar, lichten we ons financiële jaarverslag toe en geven verdere terugkoppeling 
over de ouderenquête van afgelopen mei.  

De agenda wordt begin september bekendgemaakt. 

 

Koningsspelen 2021 

Dit jaar hebben we een vossenjacht georganiseerd om de Koningsspelen 2021 te vieren. En 

wat was dit een groot succes zeg! Om de 2 minuten vertrok er een groep richting Herbert 
Park om op zoek te gaan naar 6 vossen. Dat bracht de nodige spanning met zich mee. Want 
waar waren die vossen dan wel niet verstopt en hoe zien de vossen er eigenlijk uit? 

Ondertussen genietend van de stralende zon, de prachtige bloesem in het park en het 
samenzijn in de buitenlucht. We hadden geen betere dag kunnen wensen. Uiteindelijk zijn 

alle vossen door alle groepen gevonden; de plantsoenwerker, de ridder, de muzikant, de 
fotograaf, de voetballer en de hoogzwangere dame. Vrijwilligers/ouders bedankt voor jullie 
enthousiasme deze dag!  

 
En als afsluiter van de ochtend de dans van Kinderen voor Kinderen ‘zij aan zij’.  

Al met al een geweldige dag waar we met veel plezier aan terugdenken.  
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Voorleeswedstrijd 

De allereerste voorleeswedstrijd van De Madelief.  
 

Afgelopen zaterdag 12 juni heeft, voor de eerste keer, de finale plaatsgevonden van de 
voorleeswedstrijd van De Madelief!  
 

Begin mei konden de kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 zich opgeven om mee te doen aan de 
voorleeswedstrijd.  

We hebben 2 voorrondes gehad waarin de kinderen een stuk tekst, uit een door hen 
gekozen boek, voorlazen aan de kinderen van groep 4, 5, 6 en 7.  
De kinderen werden beoordeeld op hun leestempo, de intonatie, duidelijkheid en algemene 

indruk en wat deed iedereen zijn best!  
Uit de 11 kandidaten werden uiteindelijk 3 finalisten gekozen: Jasper Zwaan uit groep 6 en 

Julianna Oonk en Sophia van der Linden uit groep 7.  
 
Voor de finale hadden we een echte officiële jury die bestond uit: onze secretaris Eefje, oud-

juf Tanny, ouder Berit en ambassadeur Adriaan Palm.  
De finalisten waren best zenuwachtig, maar wat lazen ze alle 3 ontzettend goed voor! En 

wat was het moeilijk voor de jury om een winnaar te kiezen.  
Na een kort, maar intensief overleg waren ze er uit.  
 

Onze winnaar van de allereerste voorleeswedstrijd is: Sophia van der Linden. Ze heeft het 
geweldig goed gedaan.  

 
Jasper en Julianna hebben een gedeelde 2e plek verdiend!  
We zijn ontzettend trots op de winnares en op alle kinderen die mee hebben gedaan!  
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Tips voor de zomervakantie 

Natuurlijk wil niemand steeds maar tv kijken en zijn er in ieder huis regels voor schermtijd 
etc. 
Maar we hebben een aantal leuke tips om ook Nederlandstalig programma’s te kijken en te 

luisteren. 

 
Op https://www.zapp.nl/ staan behalve leuke kinderprogramma’s in 
ZAPPbios ook een heel aantal Nederlandstalige films die vanuit Ierland 

kunnen worden gestreamd! Zeker even kijken  
dus! 
 

   
 

Verder hopen we dat iedereen lekker Nederlands blijft lezen deze 
zomervakantie. 
Dat kan natuurlijk met echte boeken, maar ook op je tablet of e-reader 
via je abonnement op het OBA en via de Online bibliotheek-app 
 Leesboeken 

 Luisterboeken 
Urenlang verdwalen in verhalen. Veel plezier! 

 
 
 

 

Een hele fijne zomervakantie allemaal! 
   

                                       

 

 

 

https://www.zapp.nl/

