Agenda april:
In verband met de schoolsluiting is
de agenda tot nader order leeg.
De volgende nieuwbrief volgt op
woensdag 22 april.
Meivakantie: maandag 27-04 t/m
vrijdag 08-05
Bijlagen:
 Vacature MR
 Nieuwsbrief van de
mediacoach maart 2020
 Extra Nieuwsbrief van de
mediacoach, ook in Engelse
versie
 Nieuwsbrief Lumens


Nieuwsbrief april 2020
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u bij deze de nieuwsbrief van
april.
Alle overige updates omtrent de situatie rondom het Corona virus blijven
via het Ouderportaal lopen.
Executieve functies
In dit nieuwsbericht gaan we in op de laatste twee executieve functies,
zoals in de vorige nieuwsbrief omschreven!
6.Emotieregulatie is de toerenteller van de boot. Bij
een te hoog toerental ontstaat er schade, bij een te
laag toerental slaat de motor af. Zo is het ook met
emoties. Denk bijvoorbeeld aan een kind die in een
woede-uitbarsting dingen kapot maakt of een kind die
door faalangst blokkeert en tot niets meer komt.
Soms moet je even terugschakelen om je emoties te laten afzwakken,
om te voorkomen dat ze je gedrag gaan beheersen. Dit betekent niet dat
je je emoties uitschakelt maar dat je er op een adequate manier mee
omgaat. Emotieregulatie begint zich te ontwikkelen tussen het 7e en 8e
levensjaar.
7.Flexibiliteit kan geïllustreerd worden aan de hand van het roer van de
boot. De meters in de cockpit van je boot geven je voortdurend nieuwe
informatie tijdens de vaart. Zo kan er bijvoorbeeld ineens een andere
boot op de radar verschijnen of word je overvallen door een zware
storm. Het is op dat moment belangrijk dat je je plan aanpast en waar
nodig het roer omgooit. Kinderen die flexibel zijn, kunnen soepel van de
ene naar de andere taak schakelen en gemakkelijk hun plannen herzien
op basis van nieuwe informatie, ook tijdens een taak. Kinderen die
problemen in de flexibiliteit ervaren, hebben moeite om hun gedrag en
gedachten aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Flexibiliteit
ontwikkelt zich in de leeftijd tussen 8 en 12 jaar.
De infoavond op 7 april wordt tot nader order uitgesteld. Zodra de
scholen weer open gaan, zullen wij u berichten over een nieuwe
datum.
In deze situatie waarin we verplicht allemaal thuiszitten, is het misschien
handig als u nog denkt aan de volgende onderwerpen, zodat we, op
afstand, al uw gegevens kunnen bijwerken. Aangezien er niet altijd
iemand aanwezig is op de administratie: de formulieren kunt u ook per
mail opvragen:
1.Toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens
In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft u eerder een toestemmingsverklaring voor het

gebruik van de persoonsgegevens van uw kind(eren) ingevuld. Aan het
begin van elk schooljaar kunt u de door u ingevulde
toestemmingsverklaring(en) herzien. U dient hiervoor dan een nieuw
formulier in te vullen én te ondertekenen. De formulieren liggen klaar bij
de administratie. Indien u niets wilt wijzigen hoeft u geen nieuwe
verklaring in te vullen.
2.Wijzigingen in persoonsgegevens / thuissituatie
Graag willen we nogmaals uw aandacht vragen voor het doorgeven van
wijzigingen in de thuissituatie of in telefoonnummers, (mail)adressen e.d.
Het komt helaas regelmatig voor dat de gegevens van uw kind(eren) in
de leerlingenadministratie niet meer actueel zijn. Wilt u er a.u.b. voor
zorgen dat we op de hoogte zijn van de juiste gegevens en we u als
ouder(s) ook altijd kunnen bereiken? Het blijft de verantwoordelijkheid
van u als ouder dat de gegevens op school up to date zijn. Twijfelt u of
alles nog klopt? Loopt u dan even binnen bij de administratie dan
controleren we het direct.
Vacature MR
Vanaf volgend schooljaar (2020-2021) is er een ouder-vacature voor de
MR. Hanneke Rovers gaat ons na lange tijd verlaten. Wij willen haar
enorm bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren.
Daardoor ontstaat er een vacature voor een ouder lid van de MR, zie
bijlage. Vindt u het leuk om onze MR te versterken? Mail dan uw
gegevens (graag met foto) en motivatie, voor 10 mei, naar de voorzitter
van de MR, Esmée Buscop (info@esthe-esmee.nl). Bij meerdere
aanmeldingen worden er verkiezingen gehouden. Uw motivatie wordt
dan naar de ouders gestuurd, zodat ze weten op wie ze kunnen
stemmen. Voor vragen kunt u terecht bij Esmée Buscop (info@estheesmee.nl) of juffrouw Karin (k.vangrunsven@skpo.nl).
Nieuws van de OR:
Zoals u weet incasseert de OR 2x per jaar de vrijwillige ouderbijdrage.
Omstreeks 1 april vindt er een incasso plaats voor degene waarbij het
niet gelukt is om in oktober te betalen én voor alle nieuwe machtigingen
die ik gedurende het schooljaar heb ontvangen.
Indien uw kind in januari 2020 of later gestart is, dan is het bedrag €
15,00 per kind. U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer
NL76INGB0005040712 t.n.v. Oudervereniging BS de Boog o.v.v. de
naam en de groep van uw kind/ kinderen.
In oktober zal de incasso voor het schooljaar 2020-2021 plaatsvinden,
uiteraard ontvangt u tegen die tijd weer een berichtje van mijn
opvolgster, Patricia de Vet-Jansen.
Namens de OR
Elvira van Schaijik, penningmeester

Tips van Lumens
In de bijlage, de nieuwsbrief van Karin Lasaroms van Lumens, vind je
nog tips aangaande: Wat kan ik doen met mijn kind?
Wat kan school van Jeugdgezondheid verwachten?
Beste ouder,
Ik ben Lisa van Rijt werkzaam als jeugdverpleegkundige bij de GGD
Brabant Zuid-Oost en nu als contactpersoon aangesloten bij basisschool
de Boog.
U kunt bij ons terecht met alle vragen over het kind
in ontwikkeling; lichamelijke ontwikkeling, zoals
groei en motoriek, maar ook voor
opvoedingsvragen, gezonde voeding, eetgedrag
en psychosociale ontwikkeling. We luisteren,
denken mee, wijzen de weg en geven advies. We
zijn er om te helpen als het echt nodig is maar ook
om gerust te stellen als het normaal is. We
nodigen de leerlingen een aantal keer uit voor een
onderzoek. Maar school kan ook altijd zelf contact
opnemen met het team JGZ.
Het gezondheidsonderzoek in groep 2 volgt op de
contactmomenten van het consultatiebureau. De
jeugdverpleegkundige maakt uitgebreid kennis. Alle kinderen in groep 7
krijgen een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek door de
assistente JGZ en kinderen van 9 jaar krijgen een uitnodiging voor de
DTP en de BMR-prik. Meisjes van 12 jaar voor de HPV-vaccinatie.
Vragen, zorgen, twijfels over de ontwikkeling en opvoeding van uw kind?
Naast de reguliere contactmomenten kunt u altijd bij ons terecht.
Met vriendelijke groet,
Lisa van Rijt
jeugdverpleegkundige
Aanwezig: ma even weken, di, wo, do en vr oneven weken
Postbus 8684
5605 KR. Eindhoven
www.ggdbzo.nl

T:
E: l.van.rijt@GGDBZO.nl

Nieuws van de mediacoach
Bijgaand de nieuwsbrief van de mediacoach van maart 2020.
Vanuit de Bibliotheek hebben we de laatste dagen veel contact gehad
met elkaar over hoe we scholen in deze tijden kunnen ondersteunen. Er
gebeurt zoveel en er wordt vast aan alle kanten aan jullie getrokken. We
willen graag meedenken en hopen als Bibliotheek ook iets bij te kunnen
dragen. We hebben een online aanbod van e-books en luisterboeken.

Daarnaast is er een speciale pagina met tips-voor-thuisblijvers: hierop
diverse educatieve online materialen voor
kinderen. https://www.bibliotheekeindhoven.nl/tips-voorthuisblijvers.html
Bijgevoegd treft je een speciale editie van de schoolkrant in het
Nederlands en het Engels aan met daarin bovengenoemde tips (voor
ouders en kinderen) plus de handleiding hoe een en ander gebruikt kan
worden.
Mocht u in deze periode naar school willen bellen, dan kan dat,
maar het kan zijn dat we u, in verband met verminderde bezetting in
het schoolgebouw, niet altijd meteen te woord kunnen staan.
U kunt altijd een mailtje sturen aan deboog@skpo.nl.
Wij blijven ons best doen om alle mail zo snel mogelijk te
beantwoorden.
Onze excuses wanneer het onverhoopt wat langer duurt.
Tot ziens, veel succes en

be safe!

