Nieuwsbrief oktober 2019

Agenda oktober:
03-10: studiedag
07-10 t/m 11-10: week van de
pauzehap (gr.5 t/m 8)
09-10: groep 8 oudergesprek
10-10: groep 8 oudergesprek
11-10: viering gr.5A, 5B, 3A
14-10 t/m 18-10: Herfstvakantie
25-10: gr. 1 t/m 4 middag vrij
30-10: nieuwsbrief november
30-10: MR-vergadering
Bijlagen:
 Nieuwsbrief bibliotheek
 Nieuwsbrief Lumens, week
van de opvoeding.
 Schermtijd

Vervangingen bij ziekte
Wij zijn blij met juffrouw Ingrid die we drie dagen per week als
schoolvervanger in de school hebben.
Regelmatig kunnen we bij ziekte juffrouw Ingrid inzetten in de groep
waar een leerkracht afwezig is.
De komende maanden gaan we de herfst en winter weer tegemoet. We
weten uit ervaring dat er dan helaas ook zieke leerkrachten kunnen zijn.
Zoals u weet is er nog steeds een tekort aan (inval)leerkrachten en
zullen wij weer ons best gaan doen om dit, intern in de school, met
elkaar op te lossen.
Wanneer het niet lukt, laten we dit aan u weten en zullen we vragen of u
uw kind, wanneer mogelijk, mee naar huis kunt nemen, op kunt halen of
thuis kunt houden. U heeft daarin altijd zelf de keuze of dit mogelijk is.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om u kind op te vangen, dan kan
uw kind op school blijven en zorgen wij voor opvang.
Wij hopen op begrip van uw kant in het geval dat deze situatie zou
ontstaan.
Fietsen plaatsen
We hebben gezien dat er nog regelmatig (bak)fietsen buiten het hek van
onze school geparkeerd worden. Ze vormen dan een belemmering voor
de mensen die over de stoep willen lopen.
Bij deze nogmaals het vriendelijke verzoek: Komt u met de fiets om uw
kind weg te brengen of op te halen, plaats dan uw fiets binnen het hek
van de school op het speelplein a.u.b.
Ouderhulp gezocht
Vanuit de commissies zijn we nog op zoek naar enkele ouders die
kunnen helpen bij activiteiten. We zouden graag nog 1 vader/moeder in
de paascommissie willen hebben en 2 vaders/moeders in de
carnavalscommissie.
Heeft u interesse? Mail dan even waar u wilt helpen naar:
j.vandenbroek@skpo.nl
Afscheid
Beste ouders, verzorgers,
De afgelopen weken is de tijd voorbij gevlogen maar a.s. vrijdag is het
toch echt mijn laatste ochtend op de administratie van De Boog.
Ik kijk met heel veel plezier terug op de elf jaren dat ik hier gewerkt heb.
Ik heb veel kinderen als (verlegen) kleuters binnen zien komen en als
(stoere) pubers zien uitglijden. Ik heb fijne contacten gehad met heel
veel ouders en heb mogen samenwerken met hele lieve collega's.
Ik vertrek vrijdag dan ook met een koffer vol mooie herinneringen. De
administratie laat ik met een gerust hart over aan Sandra en wens haar,
u en uw kinderen een hele plezierige tijd op deze fijne school.
Hartelijke groeten,
Gerdie

BVL label, brons gehaald
Afgelopen maand hebben we te horen gekregen dat we brons hebben
gescoord met het Brabants Verkeersveligheids-Label. Dit houdt in dat
we als school bewezen hebben dat we een verkeersveilige school zijn
en voldoende tijd steken in verkeersactiviteiten. Omdat we brons hebben
behaald, krijgen we een subsidie. Deze subsidie wordt ieder jaar
besteed aan verkeersactiviteiten. Dit schooljaar komt bijvoorbeeld de
ANWB voor iedere groep een activiteit organiseren (op 25&26
november, informatie volgt nog). Mocht u nog vragen of opmerkingen
hebben kunt u contact opnemen met juf Maya of juf Karin.
Bedankje:
De kinderen en leerkrachten willen de ouderraad bedanken voor de
workshops van het CKE aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Wat hebben de kinderen genoten van de muziek, ontwerp- en
danslessen. (zie foto)
Vrijwilliger gezocht voor Samen Thuis in Taal!
Er is een plekje vrij op woensdagochtend in het Samen Thuis In Taal
team.
Lijkt het je leuk om aan 1 of 2 kinderen voor te lezen en spelletjes te
doen, kom dan ons team versterken. Je levert dan een bijdrage aan de
woordenschatontwikkeling van deze kinderen.
Van 8.30 uur tot 10.00 uur ga je 3 keer met een klein groepje aan de
slag. Je zit op een vast plekje in de school buiten de klas. Een lesje
duurt 30 minuten.
De kinderen die deelnemen komen uit de peutergroep of groepen 1/2, 3
en 4. De leerkrachten zorgen voor het lesmateriaal. In een map worden
de bevindingen kort genoteerd.
Het team van Thuis in Taal brengen je helemaal op de hoogte van het
reilen en zeilen van de werkwijze zodat je goed voorbereid aan de slag
kan gaan met onze kinderen.
Mocht je interesse hebben, of heb je nog vragen, meld je dan bij
Karlijn Eikenaar (Ib-er).
Hopelijk tot ziens!
Schoolfotograaf 30 september
Herinnering
A.s. maandag komt de schoolfotograaf.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt
de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Schermtijd
In aansluiting op de media avond van vorige week vindt u in de bijlage
wat voorbeelden van sites waar u wellicht iets mee kunt om de
schermtijd van uw kind in de hand te houden.
Verf gevraagd
In het kader van milieubewust bezig zijn, zijn we op zoek naar
restjes lakverf. In het Hibl@b gaat groep 8 twee kasten pimpen. Echter

zijn deze kasten van hout met een plastic fineerlaag erover. Schoolverf
is daardoor niet geschikt. Heeft u thuis in de schuur nog een restje
groen/blauw/rood/geel/zwart/wit/... staan wat u waarschijnlijk toch niet
gaat gebruiken, dan zouden we die graag van u ontvangen.
Bij voorbaat dank.
Bas van Maaren
Week van de pauzehap
De week van de Pauzehap vindt plaats in de week van 7 oktober voor
de groepen 5 t/m 8.
Gezond eten kan heel leuk zijn. Dat ontdekken basisschoolleerlingen
met “Ik eet het beter”. De interactieve lesprogramma’s van “Ik eet het
beter” maken leerlingen op een speelse manier bewust van wat ze
dagelijks eten en drinken. De leerlingen leren over de herkomst van hun
eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet voor hun lijf en ze genieten
met elkaar van producten zoals paprika, komkommer, bananen,
watermeloen, meergranen rijstwafels, 100% pindakaas en 30+kaas.
Bieb Familie Festival
Tijdens de Kinderboekenweek en herfstvakantie, van woensdag 2 tot en
met zondag 20 oktober, vindt het Bieb Familie Festival plaats. Er is dan
van alles te doen in de bibliotheken in Eindhoven en Waalre. Het thema
van het festival is ‘Reis mee’. Je bent met het hele gezin uitgenodigd om
de sfeer te komen proeven, deel te nemen aan activiteiten en je kind
gratis lid te maken van de bibliotheek. Al onze ‘oudste leerlingen’
hebben een brief van de Bibliotheek Eindhoven met een uitnodiging voor
het festival ontvangen. Het programma van het festival lees je ook na op
bibliotheekeindhoven.nl/festival
Nieuwsbrief bibliotheek
Als bijlage is de nieuwsbrief van de bibliotheek toegevoegd.
Nieuwsbrief week van de opvoeding
Als bijlage is de nieuwsbrief week van de opvoeding namens Lumens
toegevoegd.

