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NIEUWS UIT DE GROEP 1-2 A 
Deze week zijn we gestart met het thema kriebelbeestjes. Wat zijn de kinderen enthousiast 
en betrokken! Er wordt volop gezocht naar kriebelbeestjes. Onder een tegel, in het gras, 
achter de container, in de struiken....maar ook in de lucht zien we kriebelbeestjes. Op een 
kaart wordt gezocht hoe de kriebelbeestjes precies heten.  
In de kring gingen we kijken hoeveel kriebelbeestjes we al op konden noemen. Dat waren er 
veel!   
Wat zou je graag willen leren?   
We schreven de vragen op:  
Waarom steekt een mug?  
Waarom zitten de mieren onder de grond?  
Waarom loopt een slak zo sloom?  
enz.  
Veel kinderen wisten al wat antwoorden op de vragen, maar hoe komen we aan een 
antwoord als niemand het weet?  
Opzoeken op internet.....in de leerboeken kijken die we in de klas hebben....."Of we vragen 
het aan mijn papa juf, want die weet alles!"    
We hebben een filmpje bekeken over mieren. Wij weten nu dat er één mierenkoningin in 
een kolonie is en geen mierenkoning. Dat de werksters vrouwtjes zijn en dat de 
mannetjesmieren vleugels hebben.   
Een heerlijk thema, er staan wat foto's op de Skozapp in mapje fotoalbums.  
   
Maandagmiddag 29 juni is het doorschuif uurtje van 14.00 uur tot 15.00 uur.  Alle kinderen 
gaan dan naar het lokaal en naar de leerkracht(en) van volgend schooljaar.   
  
-Dinsdag 30 juni worden de rapporten uitgedeeld. Fijn als u een tas meegeeft om het 
rapport in te doen. (biebtas?)   
 
 



- I.v.m. het ophalen van de kinderen in de daarvoor bestemde vakken is het fijn als kinderen 
zoveel mogelijk te voet naar school komen. Liever geen fietsen en stepjes meegeven, 
behalve natuurlijk als dit nodig is.  
 

-Programma dinsdag 7 juli, een extra gezellige dag:  
We beginnen in de kring, daarna gaan we allerlei binnen en buitenspelletjes doen in 
groepjes. Een paar kinderen van groep 7 begeleiden de groepjes.  
Wij zorgen voor iets lekkers te eten en te drinken voor het 10-uurtje.   
  
Na de pauze gaan we naar de musical van groep 8 kijken.  
Er is wel gewoon overblijven.  
 
's Middags beginnen we eerst in de kring, daarna mogen de kinderen die willen optreden in 
de klas.  
De kinderen mogen komende week aangeven of ze willen optreden met wie en wat.  
Aan het einde van de dag krijgen we nog iets lekkers.  
We hopen op een gezellige dag!  
  

-Juf Nieke gaat volgend schooljaar naar een andere school om stage te lopen. Fijn 
juf Nieke dat je bij ons in de groep bent geweest! Veel succes op je volgende stageplek.   
  

Groetjes van juf Carola en juf Marloes.  

 

NIEUWS UIT DE GROEP 1-2 B 

Na een bizarre tijd zijn we nu toegekomen aan de laatste 2 weken van dit schooljaar, wat is 
de tijd omgevlogen!  
Afgelopen maandag zijn we begonnen met het thema zomer. We hebben de klas al een 
beetje zomers gemaakt met kleurrijke slingers en de kinderen zijn zelf zonnetjes aan het 
knutselen die de klas al flink opfleuren! De huishoek willen we graag veranderen in een 
zomers hoekje met schelpen, een hangmat, parasol, strandstoelen, ijscokraampje 
enz. Heeft u thuis nog leuke accessoires die te maken met het thema zomer dan zien we 
graag tegemoet. 
Ook hebben de kinderen een eigen zomers werkboekje gekregen waarin puzzels, 
kleurplaten, rekenspelletjes en taalspelletjes instaan die allemaal te maken hebben met de 
zomer.  
 
Maandag 29 juni staat van 14.00 tot 15.00 uur het doordraai uurtje op het programma. Dit 
betekent dat de kinderen een kijkje mogen nemen in de klas waar ze volgend schooljaar 
zullen zitten. Dit vinden de kinderen altijd superleuk en soms wel een beetje spannend.  
 
Dinsdag 30 juli graag een lege biebtas meegeven omdat die dag de rapportmap mee 
naar huis gegeven wordt. 
 
Voor dinsdag 7 juli hebben een feestdag gepland. Omdat er zoveel uitjes dit schooljaar 
niet doorgegaan zijn willen we de kinderen toch een onvergetelijke dag bezorgen vol 
verrassingen. In de ochtend gaan we iets heel leuks doen, iets dat we nog niet verklappen. 
In ieder geval staat die morgen de musical van groep 8 op de planning. ‘s Middags hebben 
we een spelletjesmiddag waarbij we geholpen worden door de kinderen uit groep 7. En 
natuurlijk krijgen de kinderen die dag nog iets lekkers te eten en te drinken. Lunch is 
gewoon als andere dinsdagen. 



Ook heeft de juf nog een grote verrassing voor iedereen gemaakt, maar ook die blijft nog 

even geheim 😉  

 
Groetjes juf Femke, juf Tilly en juf Varenka  

NIEUWS UIT DE GROEP 3 
Wat een heerlijke laatste weken.... 
Nog wel wat werken en leren maar vooral ook extra buiten spelen en mag-weektaken 
kiezen! 
Tijdens de inloop zijn de kinderen flink aan het knutselen geslagen. Zo ontstond de ijswinkel! 
Er werden ijsjes en prijslijsten gemaakt  en er werd een winkel gecreëerd. Dit is nu een 
mooie rekenactiviteit want de verkopers moeten uitrekenen wat de klant moet betalen. 
Rekenen met geld terwijl je speelt.... 
 
Aanstaande maandag is het doorschuifmoment; de kinderen gaan dan een uurtje naar juf 
Tineke in groep 4.  
Op dinsdag gaan de (woord)rapporten mee en de week erna  gaan we beginnen met het 
opruimen en poetsen van de klas.  
Op 9 juli sluiten we dit bijzondere jaar af met een pyjama-feest. De uitnodiging hiervoor 
hebben de kinderen al mee naar huis genomen. Hopelijk kan juf Jenny dan ook aanwezig 
zijn! 
 
Groetjes Jenny en Ine  
 

NIEUWS UIT DE GROEP 4 
We zijn alweer bijna aan het einde van dit gekke schooljaar gekomen. We sluiten veel 
dingen af en zijn alweer aan het voorbereiden voor volgend schooljaar. Morgen gaan we na 
de pauze lekker met water spelen. De kinderen mogen dan hun zwemkleding, een 
handdoek en evt. een emmer en lege fles meenemen (denk ook aan ondergoed als de 
kinderen hun zwemkleding al onder hun gewone kleding aandoen!).  
Komende maandag vervangt juf Margon in groep 4. In de middag tijdens het doordraaiuurtje 
ben ik wel in de groep. Maandag gaan ook de rapporten mee naar huis, omdat dinsdag voor 
ons niet handig is. Die dag gaan we namelijk na school mee met de Rofra bus naar het bos. 
Om 19.00 mogen de kinderen dan weer opgehaald worden bij het boothuis. Daar hebben 
we zin in! 
Er zijn nog enkele kinderen die de rapportmap nog niet mee naar school hebben genomen. 
Denken jullie daar nog aan? 
Op woensdag 8 juli hebben we pyjamadag. De kinderen mogen dan in pyjama naar school 
komen. We gaan dan de hele ochtend gezellige afsluitende activiteiten doen.  
Op donderdag 9 juli, de laatste schooldag, mogen alle kinderen een emmer en een doekje 
meenemen om mee te poetsen. Ze mogen ook een grote tas meenemen, zodat alle 
werkboekjes weer mee naar huis kunnen. 
We maken er nog een paar fijne laatste weken van! 
 
Groetjes juf Tineke 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 5 - 6 
Hallo allemaal, 
 
Nog even en dan is het zomervakantie. 
De laatste week staan er veel leuke dingen op de planning. 



Dinsdag 7 juli mogen wij in de middag naar de musical van groep 8 gaan kijken, super leuk! 
Woensdag 8 juli is het juffendag, ook dan gaan we verschillende leuke dingen doen. 
Waarschijnlijk komt juf Linda ook even langs, dat vinden wij met z'n allen natuurlijk super 
leuk!  
 
De laatste schooldag, donderdag 9 juli, gaan wij met z'n allen de klas klaarmaken voor 
volgend jaar. Dus bij deze de vraag of de kinderen deze dag een emmertje en een 
poetsdoekje mee willen nemen. 
 
Groetjes, juf Manon 
 

NIEUWS UIT DE GROEPEN 7 - 8 
Groep 7 
De kinderen van groep 7 krijgen aanstaande dinsdag het voorlopig advies. Alle ouders 
hebben zich inmiddels ingeschreven voor een gesprek. Het zou fijn zijn als de kinderen zelf 
aanwezig zijn bij het gesprek.  
 
Groep 8 
Het gaat heel goed met de musical. Ze kijken er naar uit om de musical te laten zien aan de 
rest van de school en de ouders. Op donderdagochtend 9 juli worden alle kinderen van 
groep 8 om 10.00 uur op school verwacht om alles van de musical mee op te ruimen. Om 
11.30 uur zwaaien we de kinderen samen uit.  
De laatste weken gaan we het lokaal en de laatjes ed. opruimen. De kinderen mogen een 
emmer en doekje meenemen, zodat we alles samen goed schoon kunnen maken.  
 
Groetjes, juf Jolanda 
 

CALAMITEITENDAG 10-07 

Op 10 juli aanstaande staat een calamiteitendag ingepland. Ondanks de coronacrisis blijft 
deze dag voor onze leerlingen een vrije dag. 
Dus, alle kinderen kunnen vanaf vrijdag 10 juli gaan genieten van een welverdiende 
vakantie! 
 

DE EETCLUB 

Tussen de middag eten en spelen in de eeTClub!  

Onze school heeft tussen de middag pauze van 
12.00 tot 13.00 uur. Kinderen kunnen thuis gaan 
eten, maar ook op school blijven. Samen met 
Horizon kinderopvang bieden we alle kinderen de 
mogelijkheid om zich op te geven voor de 
eeTClub! Daar kunnen de kinderen hun boterham 
opeten en drankje nuttigen en daarna lekker spelen. Zodoende kunnen ze het 
middagprogramma weer fris kunnen beginnen. 

De opvang regelen we met vrijwilligers en beroepskrachten. In overzichtelijke groepen 
zorgen we ervoor dat de kinderen de rust krijgen om te eten en te drinken. Het is de 
bedoeling dat kinderen zelf hun boterham, fruit en drinken meenemen.  

Na het eten kunnen de kinderen gaan spelen: vaak buiten op het speelplein en bij slecht 
weer blijven we binnen. We zorgen voor toezicht en bieden de kinderen soms activiteiten 



aan, zodat ze zich niet hoeven te vervelen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich 
prettig en thuis voelen in de eeTClub! Het is immers de pauze van de kinderen en dus tijd 
om even te ontspannen. Om alles goed te laten verlopen, hanteren we als richtlijn dat er 1 
overblijfkracht aanwezig is op 15 tot 18 kinderen. 

Aanmelden 
U kunt uw kind/kinderen aanmelden voor de eeTClub! via het aanmeldformulier + 
machtiging automatische incasso dat u op school kunt vragen of kunt downloaden via de 
website van school. We zien uw aanmelding graag zo vroeg mogelijk tegemoet, minimaal 1 
maand voordat uw kind/kinderen hiervan gebruik gaan maken. Dan kunnen we uw 
kind/kinderen tijdig inplannen. In de eeTClub! registreren we ook altijd welke kinderen 
aanwezig zijn, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. 

Kosten  

Wilt u op 1 of meerdere vaste dagen gebruik maken van de eeTClub! Martinus dan kunt u 
een aanmeldformulier + machtiging automatische incasso invullen en opsturen naar Horizon 
kinderopvang, Cuneradal 17, 5551 BP Dommelen o.v.v. aanmelding eeTClub. Of mailen 
naar eetclubmartinus@horizonkinderopvang.nl . De kosten bedragen €2,30 per keer dat uw 
kind komt naar de eeTClub! Uw kind is dan verzekerd van een plek in de eeTClub! voor alle 
schoolweken in dat schooljaar.  

Als u flexibel gebruik wilt maken van de eeTClub! of op andere dagen dan uw overeenkomst 
dan kunt u dit telefonisch doorgeven bij de coördinator van onze school. Wij verzoeken u, 
indien mogelijk, dit 24 uur vooraf te doen. 

Betalingen 

Er is geen contant betalingsverkeer mogelijk op de eeTClub! U ontvangt per maand achteraf 
een factuur (10 x per jaar, niet in de zomervakantie).   

Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso, dan dient u zelf zorg te dragen voor 
een tijdige betaling.  

Vrijwilligers 
De eetClub! draait (voor een deel) op vrijwilligers. Daarmee kunnen we de kosten beperken. 
We zijn eigenlijk altijd wel op zoek naar ouders, opa’s, oma’s, familie, vrienden, die hieraan 
willen meewerken.  
Vrijwilligers krijgen een vergoeding van € 8,-- netto per keer.  
 
Bovendien kunnen vrijwilligers die zelf kinderen op onze school hebben gratis gebruik 
maken van de eeTCLub op dagen dat zij zelf actief zijn. 
Veel mensen doen dit vrijwilligerswerk om betrokken te raken bij de school, andere ouders 
te leren kennen of omdat ze het leuk vinden om met kinderen om te gaan.  
 
Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Als u zich aanmeldt en wordt ingezet, is het uiteraard van 
belang dat u komt. De school en de kinderen rekenen dan op u. Bent u geïnteresseerd, 
neem dan contact op met de coördinator Karin Loijens, 
eetclubmartinus@horizonkinderopvang.nl of telefoonnummer 06-83201823. 

 

https://www.martinusdommelen.nl/voor-ouders/formulieren/
mailto:eetclubagnetendal@horizonkinderopvang.nl


Vragen? 
 
Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan extra informatie? Neemt u dan gerust 
contact op met Karin Loijens : 06-83201823 van de eeTClub!. Of Ingrid Klootwijk van 
Horizon Kinderopvang. Wij zijn bereid uw vragen te beantwoorden.  

 De eeTClub! is onderdeel van de professionele kinderopvang Horizon. 

HUISVESTING ST. MARTINUS EN AGNETENDAL 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het onderwerp ‘huisvesting’ heeft al meerdere malen op de agenda van de MR van zowel 
St. Martinus als Agnetendal gestaan. In de laatste vergadering hebben we van onze interim-
bestuurder, Dhr. Nico de Vrede informatie verkregen en hebben we onderstaande 
besproken. 
  
De afgelopen jaren heeft SKOzoK veel geïnvesteerd in goed en eigentijds onderwijs, met 
name door een duidelijke strategische koers waarbij de focuspunten 'Leren leren' en 
'Gemeenschappelijk organiseren' centraal staan. Door uit de eigen middelen extra geld 
beschikbaar te stellen, was het mogelijk om op zowel grote als kleine scholen goed 
onderwijs te blijven verzorgen. Het leerlingenaantal daalt binnen de organisatie echter 
gestaag en de verwachting is dat dit de komende jaren blijft doorzetten.  
 
Hoewel het totaal aantal leerlingen binnen SKOzoK daalt en er daardoor steeds meer 
sprake is van normatieve leegstand, stijgt het leerlingenaantal op St. Martinus juist, mede 
door de nieuwbouwwijk ‘Lage Heide’. Hierdoor is sprake van ruimtegebrek in plaats van -
overschot. Het leerlingenaantal op Agnetendal is stabiel. 
Zowel basisschool St. Martinus als basisschool Agnetendal zijn gehuisvest in een oud 
gebouw, waardoor nieuwbouw op termijn nodig is. De voorkeur gaat uit naar het realiseren 
van één nieuw schoolgebouw voor beide scholen, wellicht op een nieuwe locatie. Op dit 
moment is SKOzoK met de gemeente Valkenswaard in gesprek over de mogelijkheden wat 
betreft nieuwbouw. Op schoolniveau wordt met het team bekeken waar in de toekomst 
behoefte aan is. Het belang van onze leerlingen staat hierbij voorop. 
 
Of en op welke termijn er met eventuele nieuwbouw wordt gestart, op welke locatie dit gaat 
zijn en of dit ook een fusie van de twee basisscholen betekent, is nog niet duidelijk. Dit is 
allemaal onderdeel van de onderzoeken die de komende tijd gaan plaatsvinden. In deze 
onderzoeken worden behalve de gemeente en SKOzoK als organisatie ook anderen 
betrokken; natuurlijk de teams en MR van beide scholen, maar ook u als ouder wordt hier 
gedurende het proces in meegenomen. 
 
We gaan een uitdagende, leuke tijd tegemoet. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maaike Nieuwenhuis 
Clusterdirecteur basisschool Agnetendal en St. Martinus 
 



SCHOOLKALENDER 

Klik hier voor de kalender op de website   

 
 

OPROEP TOT KANDIDATEN VOOR OUDERGELEDING GMR 

Geachte ouders, 
 
SKOzoK heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin besluiten 
over school-overstijgende zaken worden genomen. In de GMR zijn 5 personeelsleden en 5 
ouders vertegenwoordigd. Op dit moment is er een vacature voor een ouderlid van de GMR. 
Alle geïnteresseerde ouders kunnen zich daarvoor aanmelden, je hoeft geen lid van een MR 
te zijn.  
 

• Wil je meedenken over actuele zaken op stichtingsniveau, zoals de gewenste 
organisatievorm om SKOzoK toekomst proof te maken? 

• Wil je aan tafel met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht?  

• Wil je meedenken en meebeslissen over de organisatie van SKOzoK? 
 

Meld je dan aan voor de oudergeleding van de GMR! 
 
Meer informatie / Reageren op de vacature 
Wil je eerst een GMR-vergadering bijwonen om te zien hoe dat gaat? Op woensdag 23 
september a.s.  ben je vanaf 20.00 uur als toehoorder van harte welkom op het 
bestuurskantoor aan het Pastoor Jansenplein 21 te Veldhoven. Je kunt dan ook 
kennismaken met de huidige GMR-leden. 
 
Reageren op de vacature voor ouderlid van de GMR kan via het secretariaat van de GMR  
(Marja Mesman: 040-2531201 / mmesman@skozok.nl of: gmr@skozok.nl).  
 
Ook voor meer informatie over de vacature en/of het inplannen van een persoonlijk gesprek 
kan contact worden opgenomen via bovenstaande contactgegevens. Het secretariaat legt 
dan contact met een van de GMR-leden (zie onderstaand voor een overzicht van de huidige 
GMR-leden) 
 
Algemene informatie over de GMR:  
Zie: www.skozok.nl, Over SKOzoK, Zo werken wij, Advies en Medezeggenschap.  
 
Notulen van vergaderingen: 
Deze zijn op te vragen via: gmr@skozok.nl  
 
(Huishoudelijk) Reglement GMR: 
Zie: www.skozok.nl, Over SKOzoK, Organisatiedocumenten 
 
Indien er meerdere kandidaten zijn, zal er, volgens het reglement, een stemming 
georganiseerd worden. 
 
Wij hopen op enthousiaste reacties, zodat we in september de personeelsgeleding weer op 
sterkte te hebben! 
 

https://www.martinusdommelen.nl/kalender/
mailto:mmesman@skozok.nl
http://www.skozok.nl/
mailto:gmr@skozok.nl
http://www.skozok.nl/


Met vriendelijke groet, 
Pearl van Gils, voorzitter GMR 
Ineke Mensink, vicevoorzitter GMR 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad, 2019-2020 
  School 

Voorzitter Ouder  
Pearl Van Gils 
 

De Schatkist 

 Ouder  
Dian Botteram (tot oktober 2019) 
Sanne Castelijns (vanaf oktober 
2019) 
 

 
Christoffelschool 
Beisterveld 

 Ouder  
René Delreu 
 

De Zonnesteen 

 Ouder 
Thijs Dorssers 
 

De Pionier 

 Ouder  
Marlous Arens 
 

Christoffel 

Vicevoorzitter / 
penningmeester 

Personeel  
Ineke Mensink  
 

De Ster 

 Personeel  
Peggy Smets  
 

De Wilderen 

 Personeel  
Nadine Meertens  
 

Schepelweyen 

 Personeel  
Willian Dirx 
 

De Ster 

 Personeel  
Judith Jonkers 
 

St. Martinus 

Bestuur  Ingrid Sluiter (tot oktober 2019) 
Stan Vloet (tot oktober 2019)  
Interim: 
Nico de Vrede (vanaf oktober 
2019) 
 

 

Secretariaat Marja Mesman  
 

 

 
Leden hebben zitting voor een periode van 4 jaar en zijn herkiesbaar (zie GMR reglement, 
art. 5) 



WAAR WAS JE? 

Binnenkort genieten de kinderen van hun welverdiende vakantie.  
Jammer genoeg laten ouders soms hun kind(eren), zonder toestemming van de 
schooldirectie, verzuimen om eerder op vakantie te gaan of later terug te komen van de 
vakantie (dus onder schooltijd). De directie van de school is verplicht hiervan melding te 
doen bij de leerplicht-ambtenaar en deze zal steekproefsgewijs hierop controleren. Wanneer 
blijkt dat uw kind ongeoorloofd heeft verzuimd, zal de leerplichtambtenaar een officiële 
waarschuwing geven en/of een proces-verbaal opmaken. Het Openbaar Ministerie legt 
hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder een 
proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zullen de ouders gedagvaard worden om 
voor de rechter te verschijnen.  
  
Overigens geldt bovenstaand ook wanneer u uw kind(eren) gedurende het 
schooljaar zonder toestemming van de directie laat verzuimen. Zie hiervoor onze regels 
voor verlof op onze website  
  

NIEUWS VAN DE BIBLIOTHEEK 

VakantieBieb: gratis e-books en luisterboeken 
Op 1 juli opent de Vakantiebieb van de Bibliotheek 
weer! Een app met gratis e-books en luisterboeken 
voor iedereen. Lekker lezen of luisteren achterin de 
auto, op het strand of in je achtertuin. Geniet van de 
mooiste verhalen op je smartphone of tablet. Ideaal 
voor het hele gezin, want de app bevat verhalen voor 
jong en oud in verschillende genres. Kijk voor meer 
informatie op www.vakantiebieb.nl en zet de datum 
alvast in je agenda. 
 
Vakantielezen 
Lezen, het ene kind kan er geen genoeg van krijgen, het andere is er niet zo dol op. Toch is 
het erg belangrijk voor de ontwikkeling. Om het leesniveau op peil te houden in de 
zomervakantie heeft de Bibliotheek een leuke actie voor groep 3 tot en met 7. Met 
Vakantielezen gaan kinderen op een spannende ontdekkingsreis waarbij ze met lees-, zoek- 
en doe-opdrachten op leuke manier gestimuleerd worden om te werken aan hun 
leesvaardigheid. Bovendien maken ze ook nog eens kans op mooie prijzen. Doe je ook 
mee? Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl/vakantielezen voor meer informatie.  
 
Online Tutorials: creatief en leerzaam de zomer door! 

Ken je het DigiBiebLab van Bibliotheek De Kempen al? Hier leren kinderen middels 

workshops werken aan digitale vaardigheden. Ze maken er onder andere kennis met een 

lasersnijder, 3D printer, robots, Little Bits en een greenscreen. Sinds kort heeft het 

DigiBiebLab ook online tutorials, zoals bijvoorbeeld het leren maken van een animatiefilm 

met stop motion, het maken van een 3D ontwerp en het leren ontwerpen met vectr.com. 

Allemaal simpel thuis uit te voeren. Kijk op het YouTube kanaal 

(https://www.youtube.com/channel/UChqepYTu1A3cjSovRAYTseA) of de facebook pagina 

van Bibliotheek De Kempen: www.facebook.com/biebdekempen.  

Leestips 

Er is in korte tijd veel veranderd in de wereld en in ons. Dat geldt ook voor onze kinderen. 

Boeken kunnen enorm veel betekenen wanneer je bang bent of verdrietig, wanneer je hoofd 

https://www.martinusdommelen.nl/voor-ouders/regels-voor-verlof/
https://www.martinusdommelen.nl/voor-ouders/regels-voor-verlof/
http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.bibliotheekdekempen.nl/vakantielezen
https://www.youtube.com/channel/UChqepYTu1A3cjSovRAYTseA
http://www.facebook.com/biebdekempen


vol zit met vragen. Even ontspannen en verdwijnen in de wereld van een boek. Kinderen 

vinden steun in verhalen en voelen zich minder alleen. Ook boeken met humor zijn helpend, 

lachen is immers een goed medicijn. Door middel van een boek is het soms makkelijker 

voor kinderen om te praten over dat wat er in hen leeft. Het kan tevens bijdrage om 

gevoelens te verwerken of een plek te geven. De Bibliotheek inspireert je graag met een lijst 

met boeken welke helpend kunnen zijn in deze periode. 

https://www.bibliotheekdekempen.nl/actueel/nieuws/boekentips-kinderen-omgaan-met-

gevoelens.html 
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