
 
 
 

Nieuwsbrief oktober 2021 
 
Coronamaatregelen 
Wat hebben we ernaar uitgekeken 
dat veel coronamaatregelen 
verdwijnen en sinds afgelopen 
weekend is dat dan ook het geval. 
Het virus is echter niet weg. Dat 
betekent dat de basisregels nog 
steeds belangrijk zijn. De regel 
'verplicht 1,5m afstand houden' is 
veranderd in een 'dringend advies 
om afstand te houden'. 
 Op school blijven we dan ook voorzichtig en geven we elkaar de ruimte.  
De volgende afspraken gelden nog steeds: handen wassen, geen 
handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en 
testen bij klachten en zorgen voor frisse lucht.  
Verder laten we de looproutes voorlopig even zoals ze zijn en blijft de 
parkeerplaats gesloten. We begrijpen het parkeerprobleem voor ouders 
in de wijk, maar zien dat de parkeerplaats nu veel meer, beter en veiliger 
gebruikt kan worden als speelplek voor onze kinderen.  
We hebben gelukkig tijdens het hele coronagebeuren begrip en respect 
gehad voor ieders persoonlijke meningen, gevoelens en zorgen. We 
hopen dat we ook de aankomende tijd voorzichtig blijven en rekening 
blijven houden met elkaar.  
Susanne en Miriam 
 
Leerlingenraad 
Afgelopen dinsdag 28 september is de leerlingenraad weer bij elkaar 
gekomen voor hun eerste vergadering van dit schooljaar. In deze 
leerlingenraad nemen van elke groep 2 leerlingen deel (vanaf groep 5) 
die met ons, de directie, praten over alles wat de leerlingen aangaat. Zij 
zijn de vertegenwoordiging van hun groep. Dat wat we bespreken tijdens 
de leerlingenraad wordt voorbereid in de groep zodat alle leerlingen hun 
mening/idee kunnen geven. We vinden het namelijk erg belangrijk dat 
kinderen gehoord worden.  
Tijdens de eerste vergadering hebben we gesproken over Pauzesport. 
Dat loopt nog niet helemaal zoals we het zouden willen en de leerlingen 
hadden daar tips en tops voor. Ook hebben we gesproken over 
duurzaamheid en dan met name de troep op het plein en in de buurt en 
de grote hoeveelheid afval op school. Ook hier hadden de leerlingen 
goede ideeën over. Daar horen jullie vast en zeker nog meer over. 

Agenda oktober 

04-10: inhaalschoolreis 

05-10: studiedag alle kinderen vrij 

08-10: groep 1 t/m 4 middag vrij 

11-10: inloopochtend 

12-10: MR vergadering 

20-10: Nieuwsbrief november 

22-10: groep 1 t/m 4 middag vrij 

25-10-29-10: Herfstvakantie 

 

Bijlagen: 

• All Sports 2021-2022 

• Infoavonden Vormsel 



 
 
 
We zijn blij met onze leerlingenraad. Vergaderen met de leerlingenraad 
is echt genieten. Genieten van de betrokkenheid van onze leerlingen én 
de leuke en goede ideeën die ze hebben.  
Susanne en Miriam 
 
Talent gezocht 
Beste ouders en verzorgers,  
Via de gemeente Eindhoven hebben we een subsidie mogen ontvangen 
om naschoolse activiteiten aan te bieden. Met die subsidie willen we 
een aanbod gaan creëren in naschoolse activiteiten waar de 
talentontwikkeling van kinderen centraal staat. Het idee is dat kinderen 
zich in mogen schrijven bij een activiteit waar ze belangstelling voor 
hebben om zo eventueel kennis te maken met hun talenten. Het 
verschilt per activiteit of we deze kosteloos of voor een kleine bijdrage 
kunnen aanbieden. Voor dit aanbod zijn we al druk bezig om 
sportverenigingen en andere samenwerkingspartners te zoeken maar 
we zoeken het dus ook wat dichter bij de school. Mocht je als ouder een 
talent hebben en dit willen overdragen aan de kinderen van onze school, 
meld je dan nu aan. Via het ouderportaal staat een inschrijfformulier 
open waar u zich op kunt aanmelden. Naar aanleiding van dat formulier 
nemen we contact met u op.  
 
Buurtgezinnen 
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: 
opvoeden doen we samen. 
Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan 
een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen 
kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. 
De hulp is alledaags en gelijkwaardig. 
Voor vragen hierover voor de wijk Tongelre kun je terecht bij Christel 
Colleij op 06-20046888, christel@buurtgezinnen.nl 
en op de website:  
https://www.buurtgezinnen.nl/ 
 
Kindmonitor 0 t/m 11 jaar 
De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de 
Kindmonitor in te vullen verstuurd naar ruim 26.000 ouders van kinderen 
in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de 
gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u ook een 
uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt! 
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op 
www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant 
 
 

https://www.buurtgezinnen.nl/
http://www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant


 
 
 
 
All sports 
Voor alle kinderen uit groep 5 t/m 8 organiseert Jeugdwerk Dynamo 
weer “All Sports”. 
In de bijlage staat alle informatie hierover. 
 
Roparun 
Zaterdag 2 en zondag 3 oktober vindt de jaarlijkse Roparun plaats. Dit is 
een estafetteloop met startlocaties in o.a. Parijs en een gezamenlijke 
finish in Rotterdam. I.v.m. corona is de route dit jaar aangepast en 
maken de teams een rondje van en naar Landgraaf. Een team bestaat 
uit lopers die gemiddeld zo'n 65 kilometer lopen. Daarnaast bestaat een 
team uit minimaal twee fietsers en nog een aantal mensen in de 
begeleiding. Gemiddeld bestaat een team uit zo'n 25 mensen. 
Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd 
worden om geld op te halen voor het doel. Dat geld wordt toegekend 
aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan de missie 
van Roparun: 'Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen 
meer kunnen worden toegevoegd aan het leven'.  
Dit jaar wordt op ongeveer 160 km van de route ook Eindhoven 
aangedaan. Alle teams (ongeveer 300) lopen deze dag en nacht over 't 
Hofke en de Koudenhovenseweg. Eén van de deelnemende teams zal 
zijn basiskamp zaterdagavond/nacht opslaan op het parkeerterrrein.  
Wij wensen alle lopers veel succes! 
Voor meer informatie: www.roparun.nl 
 
Even voorstellen: GGD: Lisa van Rijt 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Lisa van Rijt. Ik werk bij de GGD Brabant- Zuidoost als 
jeugdverpleegkundige. In mijn functie zie ik natuurlijk veel kinderen en 
ouders wat mijn werk erg leuk maakt. Wat mij nog meer enthousiast 
maakt is dat iedereen zo uniek is.  
Wat kan je van de jeugdgezondheidszorg verwachten? 
JGZ biedt kortdurende preventieve zorg en ondersteuning aan kinderen 
en ouders en helpt hen gezonde keuzes te maken vanuit hun eigen 
kracht. We kijken integraal naar de biologische, psychische en sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen. We hebben oog voor de 
ontwikkelbehoeften van het kind, de opvoedcapaciteit van de ouders en 
de interactie met de omgeving. We zien wat goed gaat, signaleren waar 
problemen ontstaan en bieden hulp of leiden daar naartoe als dat nodig 
is. Ik nodig de kinderen uit met het standaard gezondheidsonderzoek in 
groep 2 en de assistent nodigt ze uit in groep 7.  
Alle kinderen in Nederland krijgen tussen 5 en 6 jaar een uitnodiging 
voor een gezondheidsonderzoek bij de GGD. Dit onderzoek sluit aan op 
de onderzoeken op het consultatiebureau. Jullie mogen samen op 

http://www.roparun.nl/


 
 
 
bezoek komen bij de jeugdverpleegkundige. Tijdens de afspraak kijken 
we naar de ontwikkeling van je kind. Zo doen we bijvoorbeeld een ogen- 
en gehoortest en gaan we meten en wegen. Daarnaast praten we over 
de gezondheid, het gedrag, het welbevinden en de opvoeding van je 
kind. Heb je vragen of advies nodig? Daar is deze afspraak gelijk een 
goed moment voor. 
Zijn de driftbuien van mijn peuter normaal? Hoe kan ik daar mee 
omgaan? Mijn kind is nog niet zindelijk, een lastige eter aan tafel, ik 
denk dat mijn kind wordt gepest, mijn puber is somber zijn voorbeelden 
van vragen wat we kunnen bespreken. Ik bied een luisterend oor en 
geef nieuwe inzichten, hulp en advies die helpt. Op een laagdrempelige 
manier probeer ik ouders op weg te helpen. 
Ook kan de school altijd zelf contact opnemen met mij om eventuele 
afspraken in te plannen. Wanneer je als ouder vragen, zorgen, twijfels 
hebt over je kind neem gerust contact op met mij. 
Met vriendelijke groet, 
Lisa van Rijt 
T: 06 11 479 093 
E: l.van.rijt@GGDBZO.nl 
 
Informatiebijeenkomsten H. Vormsel 2022 
In de bijlage vinden jullie de brief over de informatiebijeenkomsten voor 
het H. Vormsel. 
Hierin staan de data van de infoavonden en de manier waarop je je kan 
aanmelden. 
 
Stagiaires stellen zich voor: 
Veel van onze stagiaires hebben al een leuk stukje aangeleverd om zich 
aan jullie voor te stellen. 
Hieronder vinden jullie de voorstelstukjes 
 
Anouk Claessen, 6A 
Hoi allemaal, 
Ik ben Anouk Claessen, bijna 24 jaar oud. Ik mag dit jaar stage lopen in 
groep 6A bij Jan. Wat ik vooral heel leuk vind is creatief bezig zijn; voor 
de klas, maar ook daarbuiten. Ik heb naast mijn opleiding ook nog een 
bedrijf in sieraden en accessoires. Verder houd ik van fashion, fitness en 
gezellgheid met vrienden en familie. 
Ik heb heel veel zin in dit schooljaar!  
 
 
 
 
 



 
 
 
Jeroen Gommans, 7A 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Jeroen Gommans en ik loop het eerste halfjaar stage in 
groep 7A bij Laura. Ik ben 27 jaar en ben dit jaar begonnen aan de 
deeltijd PABO. Na de havo en heel veel omwegen ben ik uiteindelijk 
beland bij de opleiding Onderwijsassistent. De afgelopen drie jaar heb ik 
ook als onderwijsassistent gewerkt op basisschool de Springplank in 
Vught en dit jaar heb ik ook één dag de kleuters. 
Verder ben ik actief als speler en trainer van handbalvereniging 
Rapiditas in Weert. Daarnaast ben ik ook regelmatig in de kroeg of op 
het terras te vinden met mijn vrienden. 
Ik heb veel zin in deze periode en loop ook veel te leren! 
Groetjes,  
Jeroen 
 
Monique 3B 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Monique, ik ben 21 jaar en ik ben 
stagiaire in groep 3B. 
Ik doe nu de opleiding onderwijsassistent op het 
Summa college en zit nu in mijn tweede 
leerjaar.  
Ik ben dit jaar elke donderdag en vrijdag bij 
jullie op school te vinden. 
Ik hoop jullie allemaal snel een keertje te zien! 
Groetjes! 
 
 
Maud Verstappen, 5B 
Mijn naam is Maud Verstappen en ik ben 21 jaar. Ik zit in leerjaar 3 van 
de PABO in Eindhoven. Ik loop elke maandag en dinsdag stage bij 
groep 5b bij Karin en Linda. Hiervoor heb ik op het MBO Sociaal 
Cultureel Werk afgerond en ben ik vrijwilligerswerk blijven doen bij 
Kindcentrum Fellenoord.  
Mijn hobby’s zijn dansen, fitnessen en voetballen. Verder geef ik dansles 
aan kinderen met de leeftijd 4 t/m 12 jaar. Hiervoor heb ik stage gelopen 
in Limburg bij de groepen 3 t/m 8. 
Ik heb ontzettend veel zin om het komend jaar op deze school stage te 
mogen lopen en mezelf t mogen ontwikkelen. 
Liefs, 
Maud Verstappen 
 
 
 
 



 
 
 
Chrissy van Beers, 1-2D 
Mijn naam is Chrissy van Beers en ik mag dit schooljaar het team van  
De Boog komen versterken. Daar heb ik ontzettend veel zin in! 
Na de opleiding Onderwijsassistent mag ik mijzelf nu een pabo-student 
noemen. Na een bewogen tijd zit ik nu in het tweede leerjaar. 
Ik vind het belangrijk dat een school een plek is waar kinderen zich veilig 
voelen en er een goede sfeer in de groep is. Hier draag ik dan ook graag 
aan bij! 
Naast mijn opleiding ben ik lifeguard bij CenterParcs De Kempervennen. 
Mijn vrije tijd besteed ik graag aan fitness en ook van een hapje en 
drankje ben ik niet vies!  
Ik kijk er ontzettend naar uit om vanaf 13 september elke maandag en 
dinsdag van dit team te komen leren, en julie te mogen ontmoeten,  
Chrissy van Beers 
 
 
Floor Timmer 
Hallo allemaal! 
Ik ben Floor Timmer 26 jaar en kom uit 
Eindhoven. Momenteel ben ik bezig met 
de opleiding pedagogiek en mocht stage 
komen lopen hier bij De Boog. Het hele 
jaar ben ik er iedere donderdag en zal 
voornamelijk bezig zijn met de 
Levelwerkers en het observeren van de 
leerlingen. 
Heb er zelf erg veel zin in om iedereen te 
leren kennen en natuurlijk veel te leren!  
Groetjes! 
 
 
 
Nathalie Lammerts-Westmaas, groep 4 
Beste ouders/verzorgers, 
Graag stel ik mezelf even kort voor. Mijn naam is Nathalie Lammerts-
Westmaas. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Elise is 14 jaar en 
Vincent is 11 jaar. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te wandelen en 
windsurfen en haak ik knuffels. Ik ben twee jaar geleden begonnen op 
de PABO en kom nu stage lopen op dinsdag bij De Boog in groep 4. Ik 
kijk uit naar een leuke en leerzame stagetijd. 
Groetjes, Nathalie 
 
 
 
 



 
 
 
Silanaz Ekinci, 1-2A 
Beste ouders/verzorgers, 
Graag wil ik mij even voorstellen aan jullie. Mijn naam is Silanaz Ekinci 
en ik ben 18 jar oud. Ik volg de opleiding Onderwijsassistent aan het 
Summa College in Eindhoven en ik zit in mijn 3de jaar. 
Ik loop stage in groep 1-2A bij juffrouw Astrid. Mijn stagedagen zijn op 
maandag en dinsdag. In februari komt hier de donderdag bij. 
Mijn hobby’s zijn lezen, muziek luisteren, afspreken met vriendinnen en 
oppassen op mijn neefje en nichtje. Ik hoop dat het een leuke en 
leerzame ervaring is voor mij en uw kind. Als u verdere vragen heeft 
kunt u ze gerust stellen.  
Met vriendelijke groet, 
Silanaz Ekinci 
 
Pleun van den Akker, groep 4 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Peun van den Akker en ik ben 17 jaar 
oud (bijna 18). 
Ik woon in Eindhoven. Op dit moment zit ik op het 
Summa Welzijn in Eindhoven en daar volg ik de 
studie onderwijsassistent.  
Ik zit nu in leerjaar 2 van mijn studie. Dit schooljaar 
loop ik stage in groep 4 op deze basisschool. Mijn 
doel is om meer te leren en te weten te komen wat 
mij echt leuk lijkt om te doen later. 
 
Storm Kaandorp, 7B en gym 
Hallo, ik ben Storm Kaandorp. 
Ik doe de Pabo-Alo en zit in mijn eerste jaar. 
Ik zit het eerste half jaar bij Kim in de klas op dinsdag en sta op 
donderdag het hele jaar bij Twan. Ik hou ervan om te sporten in de 
sportschool en ben vaak aan het klussen met mijn vader. 
En in het weekend ga ik vaak met vrienden bij iemand gezellig thuis 
zitten. 
Ik hou er van om in de winter te schaatsen en in de zomer ga ik af en 
toe in het weekend kiten met mijn vader. 
 
 
 


