Agenda maart:
01-03: MR-vergadering
02-03: gr. 1 t/m 4 middag vrij
05-03: aanmeldweek VO
07-03: viering gr. 7
12-03: oudergesprekken
gr. 3 t/m 7
15-03: oudergesprekken
gr. 3 t/m 7
16-03: viering gr. 1-2D
16-03: gr. 1 t/m 4 middag vrij
22-03: leerlingenraad
28-03: viering gr. 1-2B
28-03: nieuwsbrief april
29-03: inloopochtend
30-03: alle leerlingen vrij
(goede vrijdag)
Bijlagen:
 Kies je sport

Sportdag 9 mei
Op woensdag 9 mei vindt onze jaarlijkse sportdag plaats op atletiekbaan de
Hondsheuvels. Zeer binnenkort krijgt u meer informatie en kunt u zich
inschrijven voor ouderhulp. We hebben weer heel veel ouderhulp nodig, dus we
hopen op heel veel inschrijvingen!
Voor vragen over de sportdag kunt u zich melden bij de sportdagcommissie
bestaande uit juf Astrid, juf Oxana, juf Aida, meneer Niels en alle pabostagiaires.
Inschrijven oudergesprekken groepen 3 t/m 7
Op maandag 12 maart en donderdag 15 maart zijn de oudergesprekken voor
de groepen 3 t/m 7.
De leerkrachten zullen morgen (donderdag 1 maart) rond 16.00 uur de
inschrijflijsten op het ouderportaal openzetten zodat u zich kunt inschrijven.
Berichtje juf Naomi
Zoals u misschien al gehoord heeft, zal ik (juf Naomi) de Boog gaan verlaten. Ik
heb een baan gevonden buiten het onderwijs en zal daar per 1 april 2018 gaan
starten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor de fijne jaren en wens jullie allen
veel geluk voor de toekomst!
Nieuwe collega in groep 1/2
Per 1 april hebben wij een nieuwe collega aangenomen in groep 1/2A.
Haar naam is Ellen Waterschoot en hieronder zal zij zich kort aan u voorstellen.
Wij wensen haar veel succes en plezier in ons Spilcentrum.
Even voorstellen: Ellen Waterschoot
Ik ben Ellen Waterschoot, een nieuwe juf in groep 1/2. Vijf dagen in de week zal
ik in de groep aanwezig zijn. Natuurlijk heb ik erg veel zin in deze nieuwe
uitdaging. Belangrijk vind ik het dat kinderen met veel plezier naar school toe
gaan. Alleen op deze manier komen ze aan ontwikkelen toe. Graag draag ik
daar mijn steentje aan bij, samen met andere teamleden en de ouders. Naast
juf ben ik ook moeder van twee kinderen. Een jongen van bijna 10 jaar en een
meisje van 7 jaar oud. Wij wonen in Wintelre. In mijn vrije tijd ga ik graag dagjes
weg om te skiën, wandelen of steden/bouwwerken te bekijken. Hopelijk leer ik
snel alle kinderen, ouders en teamleden kennen. Voor vragen of een gesprek
kunt u altijd binnen lopen. Mijn deur staat altijd open.
Juf Ellen
Wij zijn op zoek naar ouders die bij ASML werken!
ASML heeft een zeer uitgebreid techniek programma en zij krijgen per jaar zeer
veel aanvragen van basisscholen. Om basisscholen tegemoet te komen
hebben zij pakketten die ASML’ers kunnen lenen om daarmee een techniekles
in de klas van hun kind te geven. Deze lespakketten beantwoorden aan diverse
leerdoelen en zijn op het juiste niveau. De lessen zijn ontwikkeld in
samenwerking met leerkrachten en zijn er vooral op gericht dat leerlingen zelf
op onderzoek uit gaan en zelf dingen doen. Deze pakketten kunnen alleen door
ASML‘ers geleend worden, maar als de school deze langer wil houden kan dat
ook, maar dan wel via de ASMLcollega.
Ben je de ouder die bij ASML werkt en met ons wil samenwerken? TOP!
Neem dan contact op met Susanne, René of Ingrid.
Prijsuitreiking Reflection Day
Maandag 26 februari was de prijsuitreiking van Reflection Day op een andere
basisschool. De prijswinnaars (4 in totaal) mochten samen met juf Karin de prijs
in ontvangst nemen. Groep 7 heeft ook nog een cursus ‘segway rijden’
gewonnen. We zijn enorm trots op onze winnaars. Goed gedaan!

Kies je Sport
In de week van 5 maart ontvangt uw kind weer een boekje of flyer van het
project “Kies Je Sport”. Kies je Sport is een programma dat de mogelijkheid
geeft om kennis te maken met een sport en sportaanbieder naar keuze. Zo
kunnen kinderen ontdekken welke sport en sportaanbieder bij ze past.
Meedoen
Van 3 april tot 3 juni bieden Eindhovense Sportaanbieders
kennismakingscursussen aan voor kinderen in het basisonderwijs. Het aanbod
bestaat uit twee tot vier lessen op de locatie van de sportaanbieder. Deze editie
kan worden gekozen uit 94 cursussen, deze staan op
eindhovensport.nl/kiesjesport. Het programma ‘Kies je Sport’ wordt elk voorjaar
en najaar herhaald. Steeds met een nieuw aanbod.
Inschrijven
Inschrijven voor een sport naar keuze kan via eindhovensport.nl/kiesjesport van
12 t/m 30 maart. Ouders maken op de website een account aan, selecteren de
activiteit en schrijven hun zoon/ dochter in bij de activiteit naar keuze. De
sportaanbieder ontvangt per e-mail een aanmelding met de gegevens.
Themabijeenkomst zelfredzaamheid (4- 13 jaar)
Op woensdag 21 maart a.s. van 08.30 – 10.00 uur is er een themabijeenkomst
zelfredzaamheid. Tijdens deze bijeenkomst gaan we, met elkaar, in gesprek
over de zelfredzaamheid van kinderen.
Ø Wat is zelfstandigheid?
Ø Wat kan mijn kind op die leeftijd al zelf doen?
Ø Hoe help ik mijn kind zelfstandiger te worden?
Geïnteresseerd? We zien je dan graag op 21 maart a.s. om 8.30 uur bij de
koffiekamer.
Peggy Arts: Intern Begeleider Kinderopvang
Sinem Kocaman: Pedagogische Ondersteuner Lumens
Even voorstellen
Vanuit Wij-Eindhoven ben ik betrokken bij basisschool
de Boog. Ik volg Ineke de Jong op.
U kunt met mij in gesprek gaan over uzelf of uw kind(eren). We kunnen samen
bekijken wat de meest passende weg is om tot een oplossing te komen.
In principe ben ik hiervoor aanwezig op dinsdagochtend vanaf 8:15 uur bij de
Boog.
Verder kunt u per mail of telefoon contact met mij opnemen.
Hartelijke groet,
Ilse Janssen
generalist Wij-Eindhoven
ilsejanssen@wijeindhoven.nl
06-11831405
werkdagen ma/di/do/vrij
Samenwerking tussen basisschool De Boog en het Oude Raadhuis
Basisschool de Boog en het Oude Raadhuis willen gebruik gaan maken van
elkaars kwaliteiten.
Om dit te kunnen realiseren moet je elkaar eerst beter leren kennen. Een aantal
medewerkers van basisschool De Boog zijn in december op bezoek geweest bij
het Oude Raadhuis. Op 8 februari jl. waren alle vrijwilligers van het Oude
Raadhuis uitgenodigd voor een koffie-uurtje bij De Boog. Ze hebben een
rondleiding gekregen, kinderen hebben verteld over hoe wij werken op
onze school en samen hebben we nagedacht over hoe we deze samenwerking
willen vormgeven. Voor veel vrijwilligers was het al een tijdje geleden dat ze op
een basisschool geweest zijn. We hebben ze dan ook laten zien met welke
onderwijsontwikkelingen wij bezig zijn. Het onderwijs van de toekomst richt zich

naast kennis, ook op vaardigheden. Wij leren de kinderen o.a. creatief denken,
zichzelf presenteren, kritisch denken, probleem oplossend handelen
en samenwerken. In de praktijk leren de kinderen van de bovenbouw op dit
moment o.a. schaken, programmeren met de computer, legorobots
programmeren en ze krijgen opdrachten waarbij ze problemen uit de dagelijkse
praktijk gaan oplossen, waarbij het proces en de samenwerking centraal staan.
Ook de jongere kinderen mogen dagelijks experimenteren, onderzoeken en
vanuit betrokkenheid leren met en van elkaar.
Een aantal vrijwilligers heeft al aangeboden ons hierbij te willen ondersteunen.
Wij zijn er dan ook heel blij mee en vertrouwen erop dat dit tot een hele mooie
samenwerking gaat komen.

