Agenda februari:
08-02: Weer naar school na de
lockdown?
10-02: gr. 1 t/m 7 rapport mee
12-02: Carnavalsviering
12-02: gr.1 t/m 8 middag vrij
13-02 t/m 21-02:Voorjaarsvakantie
23-02: gr. 1 t/m 7 rapportgesprek
24-02: Nieuwsbrief maart
25-02: gr. 1 t/m 7 rapportgesprek

Nieuwsbrief februari 2021
We missen jullie!
Inmiddels zitten er alweer drie weken thuisonderwijs op en laten we
hopen dat het einde van de schoolsluiting in zicht is. We missen onze
kinderen heel erg!

Bijlagen:
• Artikel thuisonderwijs
ouders

Wij zien dat iedereen thuis erg zijn best doet. We willen daarom al onze
kinderen een heel groot compliment maken. Het is soms best moeilijk
om thuis gemotiveerd te blijven voor je schoolwerk, maar hou vol! Jullie
doen het fantastisch!
Alle ouders willen we bij deze heel erg bedanken. Dankjewel voor jullie
inzet en medewerking. We zien ouders die betrokken zijn, hun best doen
en alleen een beroep doen op de noodopvang omdat het niet anders
kan. Heel erg bedankt hiervoor. Het valt niet mee om je eigen werk te
combineren met het begeleiden van je kind(eren) bij het schoolwerk.
Ouders; ook jullie doen het fantastisch!
We houden met zijn allen vol en loodsen onze kinderen zo goed
mogelijk door deze periode. We proberen schoolwerk zoveel mogelijk
door te laten gaan, maar we weten ook dat kinderen vooral veel
aandacht, een luisterend oor en vertrouwen in de goede afloop nodig
hebben. Probeer samen dus ook te ontspannen, even de boel de boel te
laten en te genieten. Gezondheid, geluk en er voor elkaar zijn is altijd
het belangrijkst.
Hopelijk tot snel!
Als bijlage voor jullie hierbij ter ondersteuning een artikel over
thuisonderwijs, met de titel "Hoe houden we het gezellig."
Team Kindcentrum De Boog

Vragenlijst voor ouders (Koerskaart) Als school willen we het best
mogelijke onderwijs voor uw kind(eren) en gaan ontwikkelingen
(ondanks corona) gewoon door. We hebben op school en met SKPO
(ons schoolbestuur) afspraken gemaakt over waar we ons in willen
ontwikkelen. Denk daarbij aan: kansen voor ieder kind, uitdagend
onderwijs, wereldburgerschap en duurzaamheid. Graag horen we van
ouders in hoeverre deze ontwikkeling zichtbaar is op school en of
ouders hierover tevreden zijn.
Volgende week krijgen jullie daarom een link naar een vragenlijst.
Per gezin wordt één link gestuurd naar het bij ons bekende mailadres.
Wanneer beide ouders graag een link willen ontvangen zodat ze beide
de vragenlijst in kunnen vullen, dan graag een mailtje naar
deboog@skpo.nl.
De vragenlijst is in het Nederlands. For an English translation please
write us an email at deboog@skpo.nl
Directie Kindcentrum De Boog
Rapporten en rapportgesprekken
Omdat de scholen nog niet open zijn, komen de Cito-toetsen en de
rapporten voor deze periode te vervallen.
We zullen het toetsmoment en de rapporten doorschuiven naar een
ander moment.
Hoe en op welke manier, laten we u weten zodra we hier meer zicht op
hebben.
Zodra de school weer opengaat, gaan we eerst maar weer eens gewoon
de kinderen in de klas zien, herhalen van de afgelopen weken moeilijke
leerstof en werken aan het groepsgevoel, daarna volgt de rest.
De leerkrachten van de groepen 1/2 leggen in deze periode de
ontwikkeling van het kind van de afgelopen maanden vast, met het KIJK
observatie- en registratiesysteem. Tijdens de oudergesprekken zullen de
leerkrachten deze ontwikkeling mondeling toelichten. Wanneer deze
gaan plaats vinden, is ook afhankelijk van wanneer de school weer open
gaat.
We houden u op de hoogte!
Groeten,
Karlijn Eikenaar en Wendy Verbaant
IB-ers onder-, midden- en bovenbouw
Carnavalsviering
In verband met de huidige lockdown waar we nog in zitten, zal er dit jaar
geen gezamenlijke carnavalsviering op school georganiseerd worden.
We moeten nog even afwachten of de scholen op 8 februari weer open
gaan en aan de hand daarvan gaan we kijken naar een leuke passende
activiteit die in balans staat met het geven van onderwijs.

Mochten de scholen nog steeds dicht zijn, dan krijgen de kinderen van
ons een carnavalsdocument toegestuurd. Denk hierbij aan leuke
activiteiten die kinderen thuis kunnen bekijken.
Groetjes de carnavalscommissie
Bericht van de OR
Vanuit de ouderraad de allerbeste wensen voor 2021!
De ouderraad kijkt uit naar een tijd waarin de kinderen weer naar school
mogen en we weer een aantal leuke activiteiten kunnen gaan
organiseren.
Op dit moment krijgen de meeste kinderen thuis onderwijs. Dat vraagt
heel wat van ouders.
De ouderraad wil hierbij graag al die ouders en verzorgers een hart
onder de riem steken in deze voor velen toch stressvolle tijd.
Ondanks de lock-down ging 18 januari de 1e openbare vergadering van
de ouderraad van dit schooljaar gewoon(digitaal) door. Helaas waren er
voor deze vergadering geen aanmeldingen. Centraal stonden tijdens
deze vergadering de volgende voorstellen:
• Het opnemen van het schoolverlaterskamp van groep 8 binnen
de vrijwillige ouderbijdrage. Hiermee komt de kampbijdrage van
65 euro te betalen in groep 7 vanaf het schooljaar 2021-2022
voor ouders die de vrijwillige ouderbijdrage betalen te vervallen.
• Het verhogen van de ouderbijdrage in 2021-2022 naar €32
oftewel € 29 bij automatisch incasso om deze activiteit te kunnen
bekostigen
Beide voorstellen waren al in de MR besproken en goedgekeurd en
zullen met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 worden
ingevoerd.
Mocht u nog vragen hebben over deze veranderingen, kunt u deze
stellen per e-mail: ouderraad-deboog@skpo.nl
Wij hopen dat er snel weer een tijd komt waarin we jullie weer
persoonlijk kunnen ontmoeten op het schoolplein.
Met vriendelijke groet,
De ouderraad
Dorian, Karima, Linda, Patricia en Nicole
Gratis buitensporten in de wijk voor kinderen vanaf groep 5!
Dynamo organiseert op de woensdagen leuke
sportmiddagen.
Zie link voor meer informatie en aanmelden.
Allsports bij RKVV Tongelre (Aanmelden
bij p.hoogers@dynamojeugdwerk.nl)
https://dynamojeugdwerk.nl/crew/all-sports/
Vanaf dinsdag 2 februari organiseert Dynamo sport en spel in 't Hofle.
Flyer en informatie over aanmelden volgt zeer binnenkort!

Nieuws van de Mediacoach, bibliotheek Eindhoven
Nu kinderen thuis onderwijs volgen is het (voor-)lezen
niet voor iedereen een even vanzelfsprekend onderdeel
van de dag. Om te voorkomen dat het leesniveau (en het
leesplezier!) zakt, heeft de bibliotheek iets leuks
bedacht: ouders kunnen gratis een verrassingspakket boeken reserveren voor hun kind(eren).
Op de website van de bibliotheek Eindhoven staat een
aanvraagformulier. Hier geven de ouders aan of ze babyboekjes,
prentenboekjes of leesboeken willen (en op welk leesniveau). Wij
zoeken vervolgens vijf passende en leuke titels uit.
De link naar het aanvraagformulier:
https://www.bibliotheekeindhoven.nl/aanvraagformulierboekenpakket.html
Met vriendelijke groet,
Janneke Bogaerts
Mediacoach
J.Bogaerts@bibliotheekeindhoven.nl
T 040 2604260 / +31 6 823 04 189
Aanwezig op: ma‑di‑do
Oudertelefoon
Voor als het thuis even te veel wordt…
Opvoeden kan een uitdagende taak zijn. Die je graag goed wilt
doen, maar soms voelt het alsof het allemaal te veel wordt. Weet
dat je hierin niet alleen bent… Zeker tijdens de Corona Lockdown
kunnen er situaties ontstaan waarbij een luisterend oor heel
welkom is. Want deze periode heeft impact op ieders thuissituatie.
De oudertelefoon
In deze tijd kan stress in gezinnen (hoog) oplopen. Er ontstaan bij jezelf
of huisgenoten de nodige vragen en zorgen. Hoe fijn is het dat je dan
even stoom kunt afblazen bij iemand die graag naar je luistert. Zodat je
weer met frisse moed aan de combinatie van eigen werk, opvoeden en
thuisonderwijs kunt beginnen.
De oudertelefoon is hiervoor een laagdrempelige preventieve
voorziening. De telefoonlijn is gratis, dus aarzel niet.
Meer informatie: www.oudertelefoon.nl
Telefoon: 085 130 46 58
Chat: www.oudertelefoon.nl
Openingstijden
maandag t/m vrijdag 9.00 - 15.00 uur & 20.00 - 22.00 uur
Met vriendelijke groet,
Floortje van Duin
Generalist team Tongelre/Centrum
Aanwezig op: ma-di-wo-do

T. 06-46935954
E. floortjevanduin@wijeindhoven.nl
W. www.wijeindhoven.nl
Bericht van de organisatie van de Avondwandelvierdaagse 2021
Hallo,
Wij staan te popelen om de Avondwandelvierdaagse te organiseren en
wel
op 25,26,27 en 28 mei 2021.
Vriendelijk verzoek om dit in jullie planning op te nemen. Natuurlijk
onder voorbehoud.
Wij volgen de regels van het RIVM.
Groetjes, Marianne Kommers en Fransje Rovers.

