Agenda juli
02-07: schoolreis
04-07: wisselochtend
04-07: uitglijden groep 8
05-07: groep 8 hele dag vrij
05-07: groep 1 t/m 7 middag vrij
08-07: zomervakantie
Agenda augustus
20-08: eerste schooldag
21-08: groep 1 t/m 8 middag vrij
23-08: MR-vergadering
24-08: groep 1 t/m 4 middag vrij
28-08: infoavond
29-08: nieuwsbrief september

Bijlagen:
 Info-avond 1e
communie
 Nieuws van de
mediacoach
 Nieuwsbrief van
Lumens
 Poster Wasvenactiviteit
 Info CKE over
familieconcert op 1 juli

Bijna zomervakantie
Het schooljaar zit er weer bijna op en de zomervakantie staat voor de
deur. We kijken terug op een goed en intensief schooljaar. We
werken komend schooljaar verder vanuit onze gezamenlijke visie en
hierop zijn onze jaarplannen verder afgestemd.
Het Hip l@b zal in gebruik worden genomen en wij hebben hier hoge
verwachtingen van voor alle kinderen.
Hiervoor hebben we heel veel zaken kunnen aanschaffen vanuit de
technieksubsidie en het Leraren Ontwikkel Fonds.
We starten daarnaast met een nieuwe WO methode Blink en ook hier
hebben we allemaal veel zin in.
Intern zijn er een paar verhuizingen in de school, zo komt groep 8 op
de tweede verdieping te zitten samen met de twee groepen 6/7 en
zitten de groepen 3, 4, en 5 op de eerste etage.
We starten met vier 1/2 groepen en bij veel instroom van kleuters
komt er op enig moment een instroomgroep bij.
Het schoolreisje hebben we nog tegoed volgende week maandag en
uiteraard hopen we dat iedereen een geweldige dag gaat beleven en
dat iedereen weer heelhuids op school aankomt.
De musical van groep 8 is voor het eerst sinds jaren weer terug in de
school. De kinderen en meneer Niels hebben zich enorm ingezet om
alles zo goed mogelijk met elkaar voor te bereiden en te regelen. Wij
wensen hen heel veel succes en daarna een gezellig avond ter
afscheid van hun basisschool tijd. Het zal wennen zijn zonder deze
kinderen in de school. Ze hebben het fantastisch gedaan onder
leiding van meneer Niels.
De wisselochtend en daarna het uitglijden van groep 8 zijn volgende
week woensdagochtend 4 juli.
Een paar nieuwe leerkrachten komen de school versterken, verderop
in deze nieuwsbrief zullen zij zich aan u voorstellen. Van een paar
huidige leerkrachten nemen wij met het team afscheid en wensen
hen veel succes in hun nieuwe baan.
Namens het hele team bedanken wij u nogmaals voor de geweldige
inzet van iedereen die betrokken is bij de school. Hopelijk kunnen we
komend jaar ook weer rekenen op een grote betrokkenheid van
iedereen. Daarnaast bedanken wij u ook voor de open communicatie
met ons op die momenten waar er zaken niet lopen zoals we dat met
elkaar zouden wensen.
Hopelijk kan iedereen gaan genieten van een welverdiende vakantie.
Daarna zien we iedereen graag weer gezond en wel op school op
maandag 20 augustus.
Het team wenst iedereen alvast een heerlijke vakantie toe
Susanne Nagelmaeker en Maretta de Jong
Even voorstellen …
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jan Knollema en ik ben 32 jaar oud. Komend schooljaar
zal ik het team van de Boog komen versterken. De laatste 3 jaar heb
ik deeltijd PABO gestudeerd op de Fontys Hogeschool voor Kind en
Educatie. Tijdens mijn deeltijdstudie werkte ik op de Mytylschool in
Eindhoven en gaf ik korfbaltraining en zwemles op het

studentensportcentrum van de TU/e. Ik kijk erg uit om te gaan
starten na de zomervakantie. Daarnaast zie ik ernaar uit om de
kinderen, ouders en collegae te ontmoeten.
Groetjes Jan!
Even voorstellen …
Hallo allemaal,
Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Linda van Lankvelt. Ik ben
34 jaar. Ik heb hiervoor ruim tien jaar les gegeven in diverse groepen
op een andere basisschool. Ik sta komend schooljaar samen met juf
Karin in groep 5 staan Ik heb er ontzettend veel zin in!
Groetjes, Linda
Even voorstellen….
Hallo allemaal,
Komend schooljaar zal ik een nieuw gezicht zijn bij jullie op school.
Mijn naam is Maya van Putten en ik ben 26 jaar. Ik woon in
Eindhoven en in mijn vrije tijd houd ik van volleybal, spelletjes spelen
en reizen. Ik heb 4 jaar ervaring als leerkracht in het basisonderwijs,
vooral in de midden/bovenbouw groepen. Ik zal na de vakantie op
school werkzaam zijn in groep 6/7. Daar heb ik erg veel zin in! Ik
wens iedereen een hele fijne zomervakantie en tot in augustus!
Groetjes, Maya
Rapporten
De leerlingen hebben vorige week het laatste rapport van dit
schooljaar ontvangen. Indien u het ondertekende rapport nog dít
schooljaar wilt teruggeven, dan kan dit bij de huidige leerkracht van
uw kind(eren). Levert u het liever na de zomervakantie in, dan mag u
het afgeven bij de nieuwe leerkracht. Vergeet u niet het rapport te
ondertekenen?
Bedankt voor uw medewerking.
Parkeerplaats
Onze parkeerplaats blijft aandacht vragen van ons allemaal.
Wij vragen aan alle ouders en anderen om echt stapvoets te rijden op
de parkeerplaats. Net als u willen ook wij niet dat er iemand een klein
ongelukje overkomt want zoals u weet zit een ongeluk altijd in een
klein hoekje. Als er géén parkeerplaats beschikbaar is, betekent dit
dat u uw kind uit de auto moet zetten en daarna direct door moet
rijden. A.U.B. niet de auto onbemand achterlaten als deze niet in een
parkeervak kan staan, dit veroorzaakt opstoppingen op de rijstrook.
Beschouwt u de rijstrook dan ook alleen als een ‘zoen en zoefstrook’. Wij vertrouwen op uw medewerking.
Schoolkalender
In de eerste of tweede schoolweek worden de schoolkalenders
uitgedeeld aan de oudste kinderen van het gezin. Daarin vindt u de
meest praktische zaken die school aangaan.
Schoolgids 2018-2019
De schoolgids voor het nieuwe schooljaar is de eerste of tweede
schoolweek klaar en deze plaatsen we dan ook op de website. In de
schoolgids vindt u onder andere de evaluaties en resultaten van het

afgelopen jaar en de plannen en de inrichting van het nieuwe
schooljaar.
Eerste schoolweek
We maken u alvast attent op de aangepaste tijden in de eerste
schoolweek. Deze week zijn alle leerlingen tijdens de tweede
schooldag op dinsdag 21 augustus vanaf 12.15 uur vrij zijn. Het is
deze dag offerfeest en het team heeft op deze middag alle
overdrachten met de collega’s. De overige dagen wordt het normale
rooster gehanteerd.
Groep 1 t/m 4 is op vrijdagmiddag 24 augustus vanaf 12.15 uur vrij.
Vanaf 27 augustus hanteren we het normale rooster.
Groep 1 t/m 4 is ongeveer 20 vrijdagen in de middag vrij. Voor de
exacte dagen verwijzen we u naar de schoolkalender. Op de website
kunt u eveneens een overzicht vinden van de vrije middagen
voor de onderbouw op vrijdag.
Deze zijn eveneens opgenomen in de schoolkalender.
Infoavond nieuwe schooljaar
Op dinsdagavond 28 augustus is de algemene ouderavond.
Wij nodigen u hiervoor alvast van harte uit.
Wilt u deze avond in uw agenda noteren? Na de vakantie krijgt u
hierover meer informatie.
Caudeautje van de O.R.
Op vrijdag 31 augustus is Mad science de hele dag bij ons op school.
In de ochtend is er een korte spectaculaire opening:
Het brandende handen experiment.
Vervolgens gaan alle kinderen weer terug naar hun klas.
Mad Science verzorgt dan gedurende de dag een leuke, knallende
doe-activiteit van circa 20 minuten waarbij alle kinderen in rap tempo
helemaal meegenomen worden in de wondere wereld van wetenschap
& techniek. Alle klassen zijn dan 1x aan de beurt geweest tussen
9:15 en 14:30 uur.
Om 14:35 uur gaan we met z’n allen naar buiten om nog een
gezamenlijke afsluiting te doen. De raketlancering op het schoolplein:
3,2,1 lift-off!
Wij bedanken de O.R. hartelijk voor dit cadeau.
CKE maakt muziek met de klas! (zie ook de bijlage)
Muziekdocent Anusia gaat aan de slag met 2 groepen 5/6! Elke groep
krijgt 2 muzieklessen in de aanloop naar het familieconcert “De Grote
Viersnarige Reus”, een gratis concert van Symfonieorkest Eindhoven
op zondag 1 juli om 11:00 in het auditorium TU Eindhoven. Het
verhaal gaat over een meisje dat op avontuur gaat door Reuzenland.
De muzieklessen in de klas sluiten aan bij het thema, leren over
instrumenten uit het orkest en de liedjes die gespeeld gaan worden;
droommuziek, spannende muziek, verhalende muziek… Hoor ik daar
de reus al aankomen?
Vriendelijke groeten,
Lars van Asten, afdeling Onderwijs

