Donderdag 28 april 2022

Welkom voelen, Verwondering, Creativiteit en Respectvol samen
Lintje voor meneer René
Op dinsdagochtend jongstleden heeft meneer René een onderscheiding gekregen. De burgermeester heeft hem een lintje uitgereikt voor zijn enorme inzet
voor het verenigingsleven en de jeugd in Mierlo-Hout. Van harte proficiat en
welverdiend!

Meivakantie
Dit schooljaar hebben we maar liefst twee meivakanties. Vrijdag, als de school
uit is start de eerste meivakantie. De school sluit voor een weekje de deuren.
Op maandag 9 mei beginnen we weer.
De tweede meivakantie is van 26 mei tot en met 6 juni. We wensen iedereen
een heerlijke week en heel mooi weer toe!

Welkom
Sinds deze week zijn 4 kinderen nieuw bij ons op school gekomen. Het zijn Zoë Verhagen en Safouan Zariouh in groep 0/1A en Pem Canters en Arti Thaci in groep 0/1B. Wij wensen hen een fijne
tijd op OBS ‘Hout!
Leesweetjes
Welk boek past bij jouw kind?
Het juiste boek bij het juiste kind kan het voorleesplezier enorm verhogen. Kijk welk boek het best past bij jouw
kind!
De professor
Soms lijkt het of je kind al meer weet dan jij. Hij wil alles begrijpen en verrast je nu al met bijzondere weetjes.
Na bijna alles wat je zegt, klinkt de vraag ‘Maar waarom dan?’. Wilde verhalen over draken en andere fantasiewezens zijn te onwerkelijk. Misschien sluiten de belevenissen van André het astronautje beter aan?
Het boek is geschreven door niemand minder dan ruimteheld André Kuipers en gaat
over een jongetje dat gefascineerd is door de maan en heel graag een ruimtereis wil maken.
Voorleestips voor professors:
André het astronautje – André Kuipers, Helen Conijn (vanaf 4 jaar)
Hallo, is daar iemand? – Jostein Gaarder (vanaf 10 jaar)
Armstrong – Torben Kuhlmann (vanaf 8 jaar)
Brobot – James Foley (vanaf 8 jaar)
De wildebras
Stilzitten? Dat is voor jouw kind geen optie. Dat wil lekker rennen, springen, zingen, kletsen. En dat allemaal
tegelijk. Fred de octopus heeft daar ook last van. Die stuitert door de zee. En dat vinden zijn vriendjes soms
knap vervelend. Ze sturen Fred weg. Maar dan ontmoet Fred Scott en wordt alles anders. Fred is druk is een
herkenbaar boek voor alle wildebrassen.

Voorleestips voor wildebrassen
Fred is druk – Janna de Lathouder, Anne Schneider (vanaf 4 jaar)
Ot Jan Dikkie! – Burny Bos (vanaf 3 jaar)
Skeletten, spoken en spinrag – Chris Mould (vanaf 10 jaar)
Poptropica 1, Het geheim van de landkaart – Jack Chabert, Kory Merritt (vanaf 8 jaar)

Bijna jarig: van harte gefeliciteerd!
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Feestelijke boo(s)tcamptraining bij HC Mierlo

