Nieuwsbrief november 2019

Agenda november:
01-11: viering gr 3B, 1-2D
04-11: gr. 1 t/m 7 oudergesprek
05-11: info avond VO
06-11: landelijke lerarenstaking
School is dicht.
06-11: gr. 1 t/m 7 oudergesprek
(verzet naar 13-11)
07-11: Nationaal Schoolontbijt
08-11: gr. 1 t/m 4 middag vrij
13-11: gr. 1 t/m 7 oudergesprek
14-11: leerlingraad
15-11: viering gr.6B 1-2A, 6A
19-11: inloopochtend
22-11: gr. 1 t/m 4 middag vrij
25-11: ANWB Streetwise
26-11: ANWB Streetwise
27-11: nieuwsbrief december
Bijlagen:
 ANWB Streetwise
 Executieve functies
 Nationaal Schoolontbijt
 Nieuws van de
mediacoach: week van de
mediawijsheid
 Orka heeft Sinterklaas
weer uitgenodigd.


School gesloten i.v.m. landelijke lerarenstaking
Let op: op woensdag 6 november is onze school gesloten i.v.m. de
landelijke lerarenstaking.
De oudergesprekken van 6 november zijn verzet naar 13 november.
Biebvrijwilligers gezocht!
Vind jij het leuk om kinderen te helpen bij het uitzoeken van een
passend boek?
Of ben je meer het opgeruimde type die zorgt voor een prettige sfeer?
Of andere talenten die ons kunnen ondersteunen?
Wij zijn nog op zoek naar biebvrijwilliger(s) voor de dinsdag van 14:3015:00 uur én daarnaast naar een vrijwilliger die eventueel kan invallen
wanneer nodig! Voor meer informatie: loop gewoon even binnen. Elke
middag aan het einde van de
schooldag zijn we open (behalve
vrijdag, dan zijn we in de ochtend
open). Opa’s of oma’s zijn
natuurlijk ook welkom als
vrijwilliger! Aanmelden kan via juf
Wendy of juf Joyce van Gool.
ANWB Streetwise
Op maandag 25 november en dinsdag 26 november
komt de ANWB hier op school workshops geven. In de
bijlage vindt u de informatie hierover. De groepen 7&8
moeten op de dag dat ze aan de beurt zijn hun fiets
meenemen.
Voor vragen kunt u terecht bij Maya en Karin.
Executieve functies
Beste ouders/verzorgers,
Aangezien wij als school druk bezig zijn met coöperatief leren en
eigenaarschap bij onze leerlingen hebben wij ons donderdag 3 oktober
verdiept in de executieve functies. De executieve functies zijn de
regelfuncties die sturing geven aan onze gevoelens, gedachten en
gedragingen. De komende tijd zullen wij proberen om meer zicht te
krijgen op de executieve functies van onze leerlingen, om hen hier beter
in te kunnen ondersteunen. Ook zullen wij met de kinderen in gesprek
gaan over de executieve functies. Wij doen dit aan de hand van een
metafoor waarbij een boot centraal staat.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de gehele uitleg.
Nationaal Schoolontbijt
Op donderdag 7 november aanstaande neemt De Boog deel aan het
17e editie van het Nationaal Schoolontbijt.
Op woensdag 7 november doet onze school mee aan het nationaal
schoolontbijt. De kinderen krijgen allemaal een ontbijtje op school. De
kinderen moeten die dag zelf een bord, beker, bakje (voor yoghurt) en
bestek meenemen. Mocht uw kind een allergie hebben, meld dat dan
a.u.b. bij de leerkracht van uw kind. Eet smakelijk! Zie ook de bijlage.

Afscheid juf Mirjam
Beste ouders/ verzorgers,
Ik heb altijd een hele grote droom gehad, en dat is het maken van een
lange wereldreis. Op dit moment zijn voor mij, zowel privé als op
werkgebied, alle omstandigheden zo gunstig dat ik heb besloten om
deze grote droom waar te gaan maken. De consequentie hiervan is dat
ik mijn werkzaamheden op basisschool De Boog neer ga leggen…
19 december zal mijn allerlaatste werkdag zijn op deze fantastische
school! (*Snik… Ik moet er helaas wat voor over hebben…)
Na de kerstvakantie zal juf Kim Wouters de nieuwe leerkracht worden
van groep 7. In deze nieuwsbrief stelt zij zich verder aan jullie voor.
Van veel ouders/ verzorgers (met name van ouders met een kind in de
midden- bovenbouw) heb ik ondertussen wel een kind in de klas gehad.
Ik wil jullie héél erg bedanken voor de fijne tijd en fijne samenwerking die
we hebben gehad! Wie weet tot ziens! :)
Groetjes,
Juf Mirjam
Even voorstellen Kim Wouters
Hallo allemaal,
Mijn naam is Kim Wouters, ik ben 21 jaar en woon in Eindhoven.
In mei ben ik afgestudeerd aan de pabo in Eindhoven. Wellicht zullen
sommige mij nog wel herkennen van gezicht. Ik heb afgelopen 2 jaar
stage gelopen op de Boog in groep 8. Na de kerstvakantie mag ik de
klas van juf Mirjam over gaan nemen. Ik heb er heel veel zin in.
Mijn interesse binnen het onderwijs liggen op het gebied van
internationalisatie, Engels en de ontwikkeling van Brainport scholen.
Even voorstellen stagiaires
In deze nieuwsbrief stellen onze stagiaires zich aan u voor:
Jenny Wishaupt:
Hallo,
Mijn naam is Jenny Wishaupt, tweedejaars pabo student.
Ik ben op maandag en dinsdag te vinden bij Aïda in groep 4.
Voor de pabo heb ik de opleiding tot onderwijsassistent afgerond.
Ik woon al ruim een jaar in Eindhoven op kamers. Daarvoor woonde ik
bij mijn ouders in Helmond.
Omdat ik lid ben van Scouting Brandevoort, reis ik elke vrijdagavond
terug naar Helmond.
Hier ben ik leiding bij de Scouts. Ik begeleid dan kinderen die tussen de
11 en 15 jaar zijn.
Ik verheug me erop dit jaar veel te leren en nieuwe uitdagingen aan te
gaan.
Groetjes en tot ziens,
Jenny Wishaupt
Anouk Eijpe:
Hallo! Ik ben Anouk, ik ben 19 jaar en zit in mijn derde jaar van de pabo
in Eindhoven. Ik loop nu stage in groep 5b. Ik blijf in deze groep tot en
met januari, daarna begin ik aan mijn minor bewegingsonderwijs.

Ilayda Varlik:
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Ilayda Varlik ik ben 19
jaar en woon Eindhoven. Ik zit in mijn laatste jaar van de opleiding
onderwijsassistent niveau 4 op het Summa College. Zelf heb ik destijds
ook op deze basisschool gezeten. Het leek mij oprecht heel leuk om
stage te lopen op mijn oude basisschool. Ik loop nu op maandag en
dinsdag stage in groep 8. Na de kerstvakantie gaan jullie mij vaker zien
op school, ik kom 1 dag extra stagelopen op de donderdagen. Mijn doel
is om dit jaar mijn diploma te behalen en verder te studeren op het HBO.
Maar eerst de focus op dit jaar. Waarschijnlijk komen wij elkaar vast wel
tegen op de gangen van De Boog. Tot gauw.
Groetjes, Ilayda Varlik
Lars van Rossum:
Hallo,
Ik ben Lars van Rossum, ik ben 19 jaar en ik woon in Eindhoven.
Ik hou veel van voetbal en mijn favoriete club is dan ook PSV.
Na mijn tussenjaar ben ik de pabo in Eindhoven gaan doen.
Ik zit nu in het tweede jaar en ik ben nog steeds net zo enthousiast als
de dag waarop ik begon aan de opleiding.
Op maandag en dinsdag ben ik te vinden in groep 3b, waar ik stage loop
bij Lonneke.
Roy van Bergen:
Ik ben Roy. Ik ben 24 jaar oud en ik woon in Eindhoven.
Ik ben eerstejaars student aan de PABO Eindhoven en daarvoor loop ik
1 à 2 dagen in de week stage bij juf Maya in groep 6a.
Wat misschien wel leuk is om te vertellen is dat ik tussen 1999 en 2007
zelf op basisschool De Boog heb gezeten. Ik heb het hier altijd enorm
naar mijn zin gehad.
Naast mijn opleiding werk ik een paar avonden in de week als
groenteman bij Albert Heijn. Daar werk ik nu al ruim 8 jaar.
In mijn vrije tijd kijk ik graag naar voetbalwedstrijden, zowel op televisie
als in het stadion. Ik heb nu bijna 10 jaar een seizoenkaart bij PSV.
Naast voetbal word ik heel blij van het luisteren naar (rock)muziek uit de
jaren ’70 en ’80. Ik ga dan ook regelmatig naar concerten. Het mooiste
concert waar ik ooit ben geweest was van Bruce Springsteen.
Ik hoop hier op basisschool De Boog heel veel te leren en mezelf verder
te ontwikkelen tot toekomstig leraar in het basisonderwijs.
Esmee Overdijk:
Hi! Ik ben Esmee Overdijk en ik ben 21 jaar oud. Dit jaar ben ik verhuisd
van Nijmegen naar Eindhoven en in september gestart met de PABO op
Fontys Eindhoven. Voor de PABO heb ik de opleiding onderwijs
assistent afgerond. Ik weet al een lange tijd dat ik juf wil worden en
graag voor de klas sta. In mijn vrije tijd ben ik veel samen met mijn
vriend, zoek ik mijn ouders op in Nunspeet of ben ik met vrienden. Sinds
september loop ik stage bij De Boog in groep 1/2d. Dit doe ik met een
groot plezier. Mochten jullie nog iets van mij willen weten, ik ben altijd in
voor een praatje. 😊

Stijn Rijken:
Hallo allemaal!
Mijn naam is Stijn Rijken en ik ben een tweede-jaars student aan de
PABO in Eindhoven. Sinds een aantal weken loop ik stage in groep 1/2
A. Op iedere maandag en dinsdag krijg ik hier de kans om van Astrid te
leren, mijn rol als leerkracht te verkennen en deze te verbeteren. Als
jullie vragen aan mij hebben, wees dan vooral niet bang om deze aan
mij te stellen. Ik bijt niet! (Na mijn eerste kopje koffie.)
Tot snel!
Melisa Safak:
Mijn naam is Melisa Safak.
Ik ben 16 jaar oud en ik kom uit Eindhoven.
Ik zit in het tweede jaar van de opleiding Onderwijsassistente.
Dit schooljaar loop ik elke donderdag en vrijdag stage in groep 3.
Als u vragen heeft, kunt u ze altijd aan mij stellen.
Tot ziens!
Nieuws van de mediacoach
In bijlage vinden jullie de nieuwsbrief van mediacoach
Janneke Bogaerts inzake de week van de
mediawijsheid.
Sinterklaas bij Orka
Sinterklaas komt zondag 1 december bij Orka langs.
Opgeven om mee te doen kan:
- op dinsdagavond 12 en 19 november tussen 19.30 en 20.30 uur bij
ORKA,
- op vrijdag 8 november tussen 15.00 en 16.00 uur bij ORKA.
In de bijlage van Orka vinden jullie meer informatie.

