
 
 
 

Nieuwsbrief juli 2021 
 
Musicalnieuws 
Ook dit jaar hebben we er in groep 8 voor gekozen om de musical te 
filmen. We zijn druk bezig met de opnames én mogen dit jaar alles 
filmen bij de IJzeren Man. Dankzij de hulp van de ouders en cameraman 
Jaco in het bijzonder, kunnen we de film op 15 juli voor de ouders 
vertonen in de Vue Bioscoop. 
Wij hebben er zin in!  
Meer info volgt via het Ouderportaal. 
 
Schoolreis/Uitstapje(s) maandag 19 juli 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
We hebben onlangs 
besloten het 
schoolreisje voor dit 
jaar te verplaatsen 
naar maandag 4 
oktober 2021. 
Op maandag 19 juli 
willen we ook nog iets 
leuks ondernemen 
met de kinderen.  
We hebben het nu zo weten te regelen dat de groepen 1 t/m 3 naar de 
Sint Joseph Speeltuin gaan en de groepen 4 t/m 7 gaan leuke 
activiteiten doen in en rondom de school.  
Omdat groep 8 het schoolreisje volgend schooljaar niet meer kan 
inhalen hebben wij voor hen een dagje uit geregeld bij Adventure And 
Thrill in Best.  
Verdere informatie over de uitjes volgt nog via het Ouderportaal.  
Team bs de Boog 
 
Wisselochtend  
Woensdag 21 juli a.s. is het weer wisselochtend. Van 08.30 uur tot 
10.00 uur ‘verhuizen’ alle leerlingen naar het lokaal en de leerkracht van 
het nieuwe schooljaar. Op deze wisselochtend zijn ook alle nieuwe 
leerlingen aanwezig die direct na de zomervakantie op onze school 
starten. Wij heten ze van harte welkom!  
 
Bericht van de ouderraad  
Aangezien Karima de overstap heeft gemaakt naar de MR, zal de OR 
vanaf komend schooljaar bestaan uit Dorian (Secretaris, moeder van 
Wes - groep 5), Linda (Lid, moeder van Alicia - groep 8 en Nova - groep 
1), Patricia (Penningmeester, moeder van Isabel- groep 6) en Nicole 

Agenda juli 

02-07: groep 1 t/m 4 middag vrij  

08-07: MR vergadering 

08-07: groep 1 t/m 7 rapport mee 

12-07: oudergesprekken gr. 1 t/m 7 

15-07: musical groep 8 

16-07: groep 1 t/m 4 middag vrij  

19-07: alternatief voor schoolreis 

20-07: Nieuwsbrief 

21-07: wisselochtend 

21-07: groep 8 uitglijden 

22-07: groep 8 vrij  

23-07:studiedag alle kinderen vrij 

23-07 t/m 05-09: Zomervakantie 

 

Bijlagen: 

• Nieuwsbrief Mediacoach NL 

• Nieuwsbrief Mediacoach EN 

 



 
 
 
(Voorzitter, moeder van Bjorn - groep 6). Namens school zijn Susanne 
en Oxana bij de OR aangesloten.  
We willen Karima hartelijk bedanken voor haar actieve bijdrage aan de 
OR en extra ondersteuning tijdens het afgelopen (corona)schooljaar en 
wensen haar heel veel succes bij de MR!  
En natuurlijk voor iedereen, namens de ouderraad, alvast een hele 
zonnige zomervakantie gewenst!  
Dorian, Linda, Patricia en Nicole 

 
Nieuws van de mediacoach 
In de bijlage vindt u de Nieuwsbrief van onze Mediacoach, in de 
Nederlandse en in de Engelse versie, met hierin onder andere speciaal 
nieuws voor de kinderen van groep 3 en 4, nieuws over het “Weet ik 
Veel! Festival” en verder nog leuke tips van de bibliotheek. 
Veel leesplezier!  
 
 
 
De laatste Nieuwsbrief van De Boog van dit jaar volgt nog op dinsdag 20 
juli. 
 

 


