Agenda maart:
05-03: gr.1 t/m 4 middag vrij
09-03: rapport gr.1 t/m 7 mee
12-03: viering (geen ouders)
15 t/m 19-03: rapportgesprekken
gr.1 t/m 7
18-03: MR vergadering
19-03: gr.1 t/m 4 middag vrij
30-03: leerlingraad
31-03: Nieuwsbrief april
Bijlagen:
• Beslisboom Nederlands
• Decision tree English

Nieuwsbrief maart 2021
Herinnering looproutes schoolplein
Beste ouders,
Voor ieders veiligheid: Denken jullie nog aan de juiste looproutes?
Beslisboom
Jullie vinden als bijlage bij deze Nieuwsbrief de
laatste versie van de beslisboom, gemaakt
door BOINK in samenwerking met AJN
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.
Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van
de richtlijnen van het RIVM en is een
leidraad voor ouders en medewerkers in de
kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang,
bso en gastouder) en het basisonderwijs. Heb je
vragen of twijfel je? Neem dan contact op met een
infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook bellen naar
het landelijke informatienummer coronavirus van
Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u). Kijk
voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.
Verkeer (Reflection Day en Skateclinics)
Reflection Day
De weken voor de vakantie hebben we meegedaan met het project
Reflection Day. Helaas kwam de lockdown midden in het project. Als het
goed is, worden er wél prijzen uitgereikt. Zodra we meer weten, horen
jullie dat van ons.
Skateclinics
De groepen 5 t/m 8 doen dit jaar weer mee
met de skateclinics. Deze zijn verzet. De
datum is nog niet bekend, maar in ieder geval
na 2 maart. We houden jullie op de hoogte.
Groetjes, Maya, Kim en Karin
Schoolbibliotheek
Beste ouders,
In onze school hebben wij een prachtige collectie boeken in
samenwerking met Bibliotheek Eindhoven. Deze boeken zijn eigendom
van de Bibliotheek.
Alle kinderen die bij ons op school komen krijgen een eigen pasje, waa
rmee ze hieruit boeken kunnen lenen.
Het lenen van de boeken gebeurt nu altijd samen met de leerkracht of,
als dit weer mogelijk is, samen met vrijwillige ouders.

We hebben gemerkt dit niet voor alle ouders duidelijk is. Het is dus niet
de bedoeling dat u als ouder boeken komt lenen voor uw kind of dat uw
kind zonder begeleiding boeken leent.
Hartelijk dank voor jullie begrip.
Vragenlijst
Beste ouders,
Afgelopen maandag hebben jullie een link gekregen naar een
vragenlijst. Denken jullie eraan om deze in te vullen? Graag voor vrijdag
5 maart.
De vragenlijst is gemaakt door SKPO (de stichting waar ons
Kindcentrum bij hoort) en is voor alle SKPO scholen hetzelfde. Wij
kunnen niets veranderen aan de inhoud of aan de manier waarop er
antwoord gegeven kan worden.
Het is voor ons, en voor SKPO, belangrijk om te weten of ontwikkeling
op school zichtbaar is voor ouders en of ouders tevreden zijn over onze
school. Het is daarom fijn als zoveel mogelijk ouders de vragen
beantwoorden.
Wanneer je meerdere kinderen op school hebt, zou je een algemeen
beeld in kunnen vullen, een soort gemiddelde. Wanneer je
uiteenlopende ervaringen hebt, hou dan één van je kinderen in gedachte
tjjdens het invullen.
Heel erg bedankt voor jullie medewerking.
Directie De Boog
Bericht van de ouderraad inzake de ouderbijdrage
Beste ouders,
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is in oktober
geïncasseerd voor de kinderen waarbij de ouders een automatische
incasso hebben afgegeven. Ook hebben een aantal ouders de vrijwillige
ouderbijdrage inmiddels zelfstandig overgemaakt. Alvast onze dank
daarvoor!
Indien u nog niet hebt betaald, ontvangt u volgende week via uw kind
een factuur voor de ouderbijdrage. Hierin laten wij u weten hoe u de
ouderbijdrage alsnog kunt betalen en wat u kunt doen indien deze voor
u te hoog is. Uw bijdrage wordt ingezet voor het organiseren van extra
activiteiten zoals het schoolreisje, de sinterklaasviering en vanaf volgend
schooljaar ook voor het schoolverlaterskamp.
Ook in deze tijd van Corona proberen wij voor de kinderen activiteiten in
overleg met de school in aangepaste vorm door te laten gaan. Wij hopen
dan ook uw bijdrage zo snel mogelijk te ontvangen, zodat wij door
kunnen blijven gaan met het organiseren van leuke activiteiten voor alle
kinderen van basisschool de Boog.
De OR
Nicole, Dorian, Patricia, Linda en Karima.

