Agenda juni:
01-06: 2e Pinksterdag, gr.1 t/m 8 vrij
02-06: Studiedag, gr.1 t/m 8 vrij
08-06: School weer volledig open
09-06: Leerlingraad
12-06: groep 1 t/m 4 middag vrij
19-06: inloopochtend vervalt
22-06: OR vergadering
24-06: Nieuwsbrief juli
24-06: Rapport mee vervalt
25-06: MR vergadering
26-06: groep 1 t/m 4 middag vrij
29-06: Oudergesprek vervalt

Nieuwsbrief juni 2020
De Boog weer geheel open vanaf maandag 8 juni
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord, zullen de scholen vanaf
maandag 8 juni weer volledig open gaan.
Voor verdere informatie verwijzen we naar het nieuwsbericht wat
vandaag op ouderportaal is gezet, een kopie hiervan is als bijlage
toegevoegd aan deze nieuwsbrief.

Bijlagen:
 Opening school vanaf 8 juni
 Voorstelbrief Karima Zerktouni
 Voorstelbrief Marloes Verhulst
 Lumens brief Voorlezen

Musicalnieuws!
De afsluiting van de basisschool voor groep 8 is natuurlijk altijd al
speciaal. Dit jaar is dat, gezien de coronacrisis natuurlijk nog nét wat
specialer dan anders. Gelukkig hebben we het schoolkamp al gehad,
dat neemt niemand ons meer af. Wel waren (en zijn) er veel vragen:
Hoe moet het met de musical? Kunnen we dit jaar op school slapen?
Kunnen we wel uitglijden? Kunnen we wel kennismaken op de
middelbare school?
Op de meeste vragen heb ik het antwoord helaas ook nog niet, maar
over de musical heb ik goed nieuws: We gaan de musical dit jaar als film
opnemen en deze film mogen we op 2 juli in de avond aan de groep
acht-ouders vertonen in de bioscoop zaal van Vue Eindhoven! Daar zijn
we natuurlijk megablij mee!
We zijn nog druk in overleg over de wijze waarop we de film aan de
groepen 1 t/m 7 gaan vertonen, dus dat horen jullie nog van me! Hoe het
afscheid van groep 8 verder gaat verlopen, dat zal de tijd uit gaan
wijzen!
Groetjes Niels

Verkiezing MR-lid (ouder)
In de vorige nieuwsbrief is er bekend gemaakt dat er een vacature is
voor één MR lid (ouder) vanaf schooljaar 2020-2021.
Hiervoor hebben 2 kandidaten zich opgegeven, Karima Zerktouni en
Marloes Verhulst. In de bijlagen stellen zij zich voor en motiveren ze
waarom zij graag lid willen worden van de MR.
Omdat er 2 kandidaten zijn, volgt er een verkiezing. Deze verkiezing is
dit keer anders dan voorheen, vanwege de corona maatregelen. U krijgt
deze week, via uw oudste kind op school, een stembriefje. U kruist uw
voorkeur aan op het stembriefje, plakt de envelop dicht en laat de
envelop inleveren door uw kind bij de leerkracht van uw kind. De
enveloppen worden gesloten aan de MR overhandigd, twee MR leden
gaan de stemmen samen tellen.
U kunt uw stembriefje tot en met 10 juni inleveren. De uitslag zal daarna
zo spoedig mogelijk aan u bekend gemaakt worden.
Wij wensen Karima en Marloes veel succes!
Groeten, het MR-team
Bericht Mad Science:
Onze professors baalden er enorm van toen alle scholen gingen sluiten
en ze alle lieve kinderen moesten missen. Daarom hebben wij op 4 april
een leuke campagne opgestart: Mad Science @ home. Speciaal voor
alle kids die thuis zaten en het even zonder school en/of Mad Science
moesten doen. Om deze kinderen toch een beetje Mad Science te
kunnen bieden, zijn onze professors druk aan de slag gegaan om thuis
leuke proefjes op te nemen.
We zijn hier erg trots op en nodigen jullie uit om een kijkje te nemen in
ons aanbod! Vanaf 11 mei zijn de scholen weer (deels) gestart. Vandaar
dat we nu minder frequent de @ home video's gaan plaatsen.
Lumens over voorlezen
Waarom is voorlezen belangrijk?
Het is goed voor de taalontwikkeling. Het kind leert nieuwe woorden.
Het kind leert luisteren en zich concentreren.( goed luisteren en volgen
waar het verhaal over gaat).
Leert fantaseren ( zich verplaatsen in iemand anders}.
Het kind doet kennis op over de wereld om zich heen.
Het is gezellig om samen bezig te zijn, een moment van rust.
Het kind krijgt plezier in lezen.
Het kan kinderen leren om beter met eigen gevoelens om te gaan.
In de bijlage vindt u de hele brief van Lumens over voorlezen, met tips.

