Agenda juli-augustus:
01-07: schoolreis
03-07: wisselochtend
03-07: uitglijden groep 8
04-07: groep 8 hele dag vrij
05-07: groep 8 hele dag vrij
05-07: groep 1 t/m 7 middag vrij
06-07 t/m 16-08: zomervakantie
19-08: start nieuwe schooljaar
27-08: infomarkt
Bijlagen:
 Info natuurthema Wasven

Bijna zomervakantie
Het schooljaar zit er weer bijna op en de zomervakantie komt al snel
dichtbij. We kijken weer terug op een goed en intensief schooljaar. We
hebben een nieuw schoolplan en nieuwe jaarplannen gemaakt die
komende jaren weer leidend zullen zijn voor het Kindcentrum. In
september zetten we het nieuwe schoolplan op de site van de school,
zodat u weer helemaal op de hoogte bent van alle plannen.
Intern zijn er een aantal verhuizingen. Zo zit groep 8 samen met groep 7
op de tweede verdieping en zitten de groepen 4, 5 en 6 op de eerste
etage. De twee groepen 3 verhuizen naar de begane grond in de twee
achterste lokalen. De bibliotheek gaat verhuizen naar de hal.
We starten met vier 1-2 groepen en bij veel instroom van kleuters komt
er op enig moment een instroomgroep bij in één van de twee
speellokalen.
Het schoolreisje hebben we nog tegoed. We hopen dat iedereen
volgende week maandag op 1 juli een geweldige dag gaat beleven en
dat iedereen weer heelhuids op school aankomt.
De musical van groep 8 is op donderdag 27 juni op school in de beide
speellokalen. 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 gezellige avond ter
afscheid van hun basisschooltijd. 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 3 juli.
We hebben een nieuwe ALO-opgeleide docent ingehuurd om drie dagen
gym te komen geven. Zijn naam is meneer Twan Verbakel en hij zal zich
in deze nieuwsbrief aan u voorstellen. Twan komt op maandag, dinsdag
en donderdag voor ons werken.
Het Hipl@b heeft ons en de kinderen dit jaar veel gebracht en wij willen
dit verder voortzetten met hulp van een extra leerkracht voor
Wetenschap- en Technieklessen. Zijn naam is Bas van Maren. Hij zal
komend schooljaar 3 dagen in de school te vinden zijn. Hij stelt zich
verderop in de nieuwsbrief ook aan u voor.
Namens het hele team bedanken wij u nogmaals voor de geweldige
inzet van iedereen die betrokken is bij de school. Hopelijk kunnen we
ook komend jaar 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 19 augustus.
Susanne Nagelmaeker en Maretta de Jong

Ouders bedankt!
Namens ons hele team en onze kinderen willen we
jullie bedanken voor jullie inzet van het afgelopen jaar.
Zonder jullie hulp was het ons niet gelukt. Gisteren
hebben alle kinderen een klein zelfgemaakt presentje
voor jullie mee gebracht. Nogmaals heel erg bedankt.
Trots
Met trots laten wij u zien hoe we met een LOF-initiatief (LOF = Leraar
Ontwikkel Fonds) het project Creatief denken op onze school hebben
vormgegeven. In samenwerking met Leraar 24 is een artikel met filmpje
tot stand gekomen. U kunt het vinden op :
http://www.leraar24.nl/2612440/stimuleer-creatief-denken-met-een-rijkeleeromgeving
Dank je wel collega's en kinderen van onze school!
Wisselochtend
A.s. woensdag 3 juli is het weer wisselochtend. Van 08.30 uur tot 10.00
uur ‘verhuizen’ alle leerlingen naar het lokaal en de leerkracht van het
nieuwe schooljaar. Op deze wisselochtend zijn ook alle nieuwe
leerlingen aanwezig die direct na de zomervakantie op onze school
starten. Wij heten ze van harte welkom!
Infomarkt
Noteert u vast in uw agenda dat we op dinsdagavond 27 augustus a.s.
de jaarlijkse infomarkt op school hebben. De markt zal plaatsvinden van
17.30 tot 19.00 uur. Na de vakantie zullen we u hier verder over
informeren.
Infoavond voor de groepen 6, 7 en 8
Op dinsdagavond 17 september a.s. is er van 19.00 tot 20.00 uur een
infoavond voor de ouders van de groepen 6, 7 en 8. Op deze avond
krijgt u informatie over mediawijsheid en telefoongebruik van uw kind.
De mediacoach van de bibliotheek zal deze avond in samenwerking met
de leerkrachten verzorgen.
Ook hierover zullen we u na de vakantie verder informeren.
Even voorstellen
Een nieuw schooljaar betekent ook nieuwe gezichten in de school.
Zij stellen zich hieronder graag aan u voor.
Sandra
Hallo allemaal, dit schooljaar ben ik al een aantal ochtenden komen
meedraaien met Gerdie en vanaf het nieuwe schooljaar, per 1
september, zal je mij op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtend
aantreffen op de administratie van de Boog.
Mijn naam is Sandra van Erven. Ik woon samen met mijn man Alex in
Nuenen en heb 3 volwassen kinderen. In mijn vrije tijd dans, wandel en
lees ik graag en ik doe aan Yoga en Pilates. Ook ben ik al heel wat
jaartjes met veel plezier vrijwilligster bij Kindervakantieweek De Beuk.
Ik kijk ernaar uit om het team van de Boog te komen versterken!
Groetjes, Sandra

Twan
Hallo, mijn naam is Twan Verbakel en ik ben 21 jaar oud. Ik kom
aankomend jaar de gymlessen geven en houd me bezig met alle andere
sport gerelateerde zaken op school. Ik heb hier natuurlijk veel zin in!
In mijn vrije tijd geef ik voetbaltraining aan de O12 selectie van UNA en
speel ik zelf in de selectie van DBS. Hiernaast ben ik graag bezig met
andere leuke sporten, zoals snowboarden en basketballen. Verder kan
ik genieten van een gezellige dag met vrienden om veel te lachen.
Sportieve groet, Twan
Bas
Hallo, mijn naam is Bas van Maren, ik ben 37 jaar en woon in Son en
Breugel samen met mijn vriendin Jasmijn en twee zoontjes Sjors (4) en
Sep (3) en dochtertje Isa (0). Ik sta al 15 jaar voor de klas, wisselend in
de groepen 1/2 4, 5 en 7 en als onderwijs ICT-er. Het grootste gedeelte
daarvan ben ik werkzaam geweest op Basisschool de Talisman in
stadsdeel Stratum. Het afgelopen jaar heb ik gewerkt op Basisschool
Wethouder van Eupen, in Woensel.
Het komende jaar ben ik werkzaam op Basisschool de Boog en zal ik
Techniek-, Wetenschap- en ICT-lessen verzorgen voor alle groepen.
Mijn kinderjaren heb ik ook in Tongelre gewoond en op deze school
gezeten. Echter was dat nog in het oude gebouw, Basisschool 't Hofke.
Ik kijk uit naar mijn werkzaamheden volgend jaar.
Groeten, Bas van Maren
Laura
Hoi allemaal, mijn naam is Laura Kees, ik ben 20 jaar oud en ik woon in
Budel-Schoot. Na de zomervakantie ga ik beginnen aan mijn vierde en
tevens laatste leerjaar van Fontys Hogeschool Kind & Educatie te
Eindhoven. Ik volg hier de opleiding PABO, leerkracht basisonderwijs.
Dit jaar mag ik stagelopen op Basisschool De Boog!
In mijn vrije tijd ben ik leiding van de maxioren meiden bij JongNederland Budel-Schoot. Daarnaast houd ik heel erg van muziek en ben
ik lid van Harmonie EMM Budel.
In het nieuwe schooljaar zal ik iedere maandag en dinsdag in groep 6 bij
meneer Jan te vinden zijn.
Mochten jullie vragen voor mij hebben, dan kun je mij op deze dagen
vinden. Ik heb er erg veel zin in!
Groetjes, Laura Kees
Janneke, mediacoach bibliotheek
Hallo allemaal!
Mijn naam is Janneke Bogaerts, en ik ben vanaf schooljaar 2019-2020
de nieuwe Mediacoach voor basisschool de Boog en Korein ’t Hofke. Na
heel wat jaren geleden het basisonderwijs vaarwel te hebben gezegd,
ben ik nu weer “terug”: sinds afgelopen januari ben ik werkzaam bij de
Bibliotheek Eindhoven als Mediacoach, en vanaf augustus dus ook bij
de Boog. Ik zal regelmatig op school en bij Korein te vinden zijn, waar ik
me vooral ga richten op het stimuleren van het leesplezier en daarnaast
alles wat met digitale geletterdheid te maken heeft.
Naast mijn werk als Mediacoach heb ik een drukke “baan” als moeder
van twee dochters (van bijna 2 en 3), die ook heel blij zijn met mijn

carrière switch: niet alleen wordt er veelvuldig voorgelezen, maar ook
proberen we samen allerlei leuke apps uit. Werk mee naar huis nemen
was nog nooit zo leuk!
Groetjes, Janneke
Jumbo bedankt!
Woensdag 19 juni hebben juf Ingrid en Elvira van Schaijik ( OR), een
overheerlijke slagroomtaart, van bakkerij van Woensel, naar de Jumbo
gebracht. Juf Oxana had al eerder met de kinderen een mooie slinger
gemaakt en deze naar de Jumbo gebracht. Graag willen wij de Jumbo
bedanken voor alle hulp en sponsoring van het afgelopen schooljaar.
Deze taart hebben ze dan ook dik verdiend.
Jumbo bedankt !
Sponsorloop
Mijn naam is Sabine Woensdregt. Samen met René van Kemenade heb
ik de sponsorloop voor de groepen 5 en 6-7 georganiseerd. De
leerlingen uit deze groepen hebben een topprestatie neergezet.
Allereerst hebben ze een mooi bedrag van maar liefst €1155,60
opgehaald en daarnaast hebben de leerlingen, stuk voor stuk geweldig
meegedaan tijdens de uitvoering van het evenement!
We zijn erg trots dat zij zo’n geweldig bedrag bij elkaar hebben gelopen
voor de Stichting ‘Klavertje 2”. De Stichting Klavertje 2 geeft bekendheid
aan het syndroom van Usher en richt zich op het verwerven van
middelen voor onderzoek naar behandeling van Usher. Meer info
hierover op de site: www.stichtingklavertje2.nl
Nieuws van de OR
Op 17 juni heeft de openbare OR-vergadering plaatsgevonden. Er
waren jammer genoeg slechts twee ouders aanwezig.
De commissies zijn doorgesproken waarbij ruimte was voor het geven
van tips en tops.
Er wordt komend schooljaar extra geld vrijgemaakt voor de aanschaf
van nieuwe versieringen voor Sinterklaas.
Er zijn nieuwe schoolshirts besteld. Er is gekozen voor vrolijke oranje
shirts. Hopelijk zijn ze nog op tijd voor het schoolreisje. De shirts worden
niet meer mee naar huis gegeven en ook het wassen blijft in handen van
school.
Er is op 19 juni een taart aan de Jumbo gegeven om hen te bedanken
voor alle sponsering. Dit was weer top geregeld. Groep 5 heeft
bovendien een vlaggetjeslijn gemaakt.
Wij zijn blij om Patricia de Vet te verwelkomen als nieuwe
penningmeester. Zij zal komend schooljaar meelopen met Elvira.
Het was een mooi schooljaar!
Wij wensen iedereen een fijne zonnige vakantie en hopen volgend jaar
weer op uw hulp bij al onze activiteiten.
Groet OR

Namens het hele team van Kindcentrum ’t Hofke wensen we iedereen
een hele

en 19 augustus met veel plezier weer

