Agenda mei:
07-05: 1e schooldag na de
Meivakantie
09-05: sportdag
10-05: Hemelvaart, alle
leerlingen vrij
11-05: alle leerlingen vrij
14-05: avondwandel4daagse
15-05: avondwandel4daagse
16-05: avondwandel4daagse
17-05: avondwandel4daagse
18-05: gr. 1 t/m 4 middag vrij
21-05: 2e Pinksterdag, alle
leerlingen vrij
22-05: studiedag, alle leerlingen
vrij
29-05: MR-vergadering
30-05: nieuwsbrief juni
31-05: leerlingenraad
Bijlagen:
 Infobrief sportdag
 Wasven Natuurthemamiddag
 Flyer activiteiten PSVfoundation
 Oproep voor
pleeggezinnen van
Combinatie Jeugdzorg

Let op!!!! De voorinschrijving voor de 22e avondwandelvierdaagse (van 14
tot en met 17 mei) is gewijzigd.
De voorinschrijving op de Boog zal zijn: maandag 7 mei na school
Loop je mee?
Je kunt je vooraf al inschrijven. De school helpt bij de voorinschrijving maar is
niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor uw kind. U moet zelf zorgen voor
voldoende volwassen begeleiding bij het lopen. De voorinschrijving op school
vindt plaats op maandag 7 mei na school. De voorinschrijving in 't Oude
Raadhuis, 't Hofke 15, is op woensdag 9 mei van 18.00 tot 20.00 uur De
normale kosten voor deelname zijn € 4,00 per persoon. Bij voorinschrijving,
zowel op school als in 't Raadhuis, € 0,50 per persoon korting.
Het aanmeldingsformulier met verdere informatie krijgt uw kind donderdag 19
april a.s. mee naar huis.
Ingrid (namens de commissie avondwandelvierdaagse)
Sportdag woensdag 9 mei
Op 9 mei, de woensdag na de meivakantie zal de sportdag plaatsvinden!
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de benodigde informatie.
De sportdagcommissie
Verzamelen kosteloos materiaal
We hebben op school regelmatig kosteloos materiaal nodig om mee te
knutselen. Inmiddels hebben we in de hal (tegenover de ingang) 4 grote tonnen
staan, waarin we de volgende materialen willen verzamelen: doppen/kurken,
(wc)rolletjes, doosjes en eierdozen. Heeft u dit materiaal thuis, dan kunt u ons
helpen door dit in de juiste ton in te leveren! Als een ton vol is, gaat tijdelijk de
deksel erop. Graag geen tasjes/dozen naast de tonnen zetten.
Mocht u hierover nog vragen hebben, kunt u terecht bij Fanny (groep 1/2B) of
Joyce B. (groep 3B).
Herhaling oproep hulpouder(s)
Misschien is het aan ieders aandacht ontsnapt, maaaaaaaaar………….
welke betrokken ouder(s), gaat/gaan ons helpen in ons hip-lab?
Zoals we al eerder aan jullie hebben laten weten hebben we een
technieksubsidie en een subsidie vanuit het leraren ontwikkelfonds (lof)
gekregen. Er zijn al een aantal ideeën uit ontstaan. Eén van de ideeën is het
inrichten van een hip lab. Een lokaal waar kinderen met verschillende
materialen mogen experimenteren en ontdekken. Denk aan proefjes doen,
bouwen, knikkerbanen maken en creatief bezig zijn. Hier hebben we super veel
zin in.
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ons mee willen helpen met de
inrichting van het lab.
Wij denken hierbij o.a. aan het timmeren van scheidingswanden, ophangen van
gordijnen en schilderen. Voor aanmelding en/of vragen kunt u terecht bij René,
Susanne en Ingrid.
Verkeersexamen groep 7
In april hebben de kinderen uit groep 7 een theoretisch én praktisch
verkeersexamen gedaan. We zijn enorm trots op al onze leerlingen!
Tijdelijke verandering werkzaamheden
Vanaf maandag 7 mei 2018 ga ik behalve op basisschool De Boog ook tijdelijk
werken op basisschool De Bijenkorf. Ik ga daar voor vier maanden de
onderbouwcoördinator vervangen. Deze vervanging duurt tot de herfstvakantie.
Heel concreet betekent dit, dat ik alleen op de dinsdagen en woensdagen op
De Boog aanwezig ben, de andere dagen ben ik op De Bijenkorf. Een aantal
werkzaamheden zullen tijdelijk worden overgenomen door juf Ingrid. Daarnaast

kunt u voor vragen altijd terecht bij de leerkracht van uw zoon/dochter, bij mijn
collega IB-er of bij de directie. U kunt mij natuurlijk ook altijd een mail sturen.
Carmen
Wijziging anti-pestcoördinatoren
Omdat juffrouw Naomi niet meer bij ons op school werkt, hebben wij vanaf nu
twee nieuwe veiligheidscoördinatoren erbij. Meneer Niels en juffrouw Aïda gaan
zo snel mogelijk de opleiding tot anti-pest coördinator volgen.
Zij zijn, samen met juffrouw Karin, voor ouders, kinderen en teamleden het
aanspreekpunt indien zich een pestsituatie voordoet. Mocht er rondom pesten
iets zijn, dan kunt u contact opnemen met juffrouw Aïda (a.mientjes@skpo.nl),
meneer Niels (n.pennings@skpo.nl) of juffrouw Karin (k.vangrunsven@skpo.nl).
Even voorstellen …
Mijn naam is Sinem Kocaman en werk als pedagogische ondersteuner bij
Lumens. Ik ben er voor alle ouders met vragen over de opvoeding en
ontwikkeling van hun kind.
Ouders spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. Door de
manier waarop je met je kind praat en speelt zal het veel leren. Maar misschien
lukt het niet altijd om je kind in zijn ontwikkeling te ondersteunen, bijvoorbeeld
omdat je de Nederlandse taal nog niet goed beheerst. Of je hebt vragen over
de opvoeding van je kind (leeftijd 0-13 jaar). Bijvoorbeeld over wat je mag
verwachten op welke leeftijd, wat kun je doen als een kind niet luistert of hoe ga
je om met social media. Met dit soort vragen kun je bij mij terecht om samen
een antwoord te vinden. Onze ondersteuning is gratis en vrijblijvend.
Hieronder beschrijf ik een activiteit die je thuis ook kunt doen samen met je
kind.
Activiteit van de maand: Interactief voorlezen
Hoe lees je interactief voor?
Het kind de tijd geven om het boek in zijn geheel op te nemen.
Het kind de tijd geven om de plaatjes te bekijken.
Naast het kind zitten in plaats van tegenover.
Af en toe stoppen tijdens het voorlezen.
Letten op non-verbale reacties van het kind, door af en toe naar het
kind te kijken en non-verbaal te reageren.
Waar let je op tijdens het interactief voorlezen?
Stemgebruik
Tempo en ritme
Gebaren en bewegingen
Het kind aankijken
Situatie beschrijven( geuren, kleuren, sfeer, geluiden)
Levendigheid en plezier.
Wil je meer weten over interactief voorlezen, heb je hier vragen over of heb je
andere vragen?
Ik zit elke woensdag tussen 8.30- 12.00 uur op school bij de lerarenkamer. Je
kunt zonder afspraak binnen lopen. Je kunt me ook altijd bellen of mailen:
Sinem Kocaman, 06-30610047 / s.kocaman@lumenswerkt.nl
Tot ziens op De Boog

