
 
 
 

 

Nieuwsbrief november 2021 
 
Bieb boeken terugbrengen a.u.b. ! 
Beste ouders/verzorgers, 
We missen weer heel veel boeken in 
onze bibliotheek. 
Willen jullie samen met je kind(eren) 
kijken wat je nog hebt liggen en wat er 
terug kan?  
Dan geef je andere kinderen de 
mogelijkheid om uit meer boeken te 
kiezen. 
Boek uit = meteen inleveren a.u.b.! 
 
Bloembollen planten, groepen 5  

Op maandag 8 november gaan de 
groepen 5 bij het Wasven 
bloembollen planten. Rond 10.15u 
vertrekken we richting de boerderij 
en rond 12.15u zijn we weer terug.  
We starten met een presentatie van 
Bertie van den Boogaard over de 

bollen en bijen, gevolgd door een kleine rondleiding langs de bijenkasten 
en de insectenhotels. Daarna mogen ze lekker aan de slag met 
plantschepjes en –stokken om ruim 1000 verwilderingsbollen te planten! 
Kunt u ervoor zorgen dat uw kind oude (waterdichte) schoenen of 
laarzen meeneemt en kleding aanheeft die vies mag worden. 
Wij hebben er zin in! 
Groetjes, juffen groep 5 
 
Aanbod naschoolse activiteiten 
Na de herfstvakantie starten we voor de eerste keer met de naschoolse 
activiteiten. We willen zo kinderen meer kansen geven om talent te 
ontwikkelen. De eerste periode van het naschoolse aanbod is van 1 
november tot en met 10 december. 
Welke activiteiten zijn er? 
- Kleuterhockey, voor groep 1/2 
- Gymmen, voor groep 3 t/m 8 
- Mad Science, voor de groepen 3, 4, 5 
- Creatief, voor de groepen 7 en 8 
Informatie  
Informatie over de activiteiten vindt u in het inschrijftekenformulier op 
ouderportaal. Hierin staan de data en tijden van de activiteiten bij 
vermeld, er staat bij voor welke groep of leeftijd de activiteiten zijn en 

Agenda november 

05-11: groep 1 t/m 4 middag vrij 

09-11: OR vergadering 

16-11: Inloopochtend 

16-11: info-avond VO 

19-11: groep 1 t/m 4 middag vrij 

22-11: gr.1 t/m 7 Oudergesprekken 

23-11: Leerlingraad 

24-11: gr.1 t/m 7 Oudergesprekken 

24-11: Nieuwsbrief december 

 

Bijlagen: 

• GLOW Next generation 
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• Nieuwsbrief ouders GLOW 

• SKPO Wereld met lef 

• Halloween in de wijk 

• Informatieavond Pleegzorg 

• 1e ronde Eindhoven Cup 

• Alle rondes Eindhoven Cup 



 
 
 

 

eventueel wat inhoudelijk informatie over de activiteit. Een aantal 
activiteiten worden als reeks aangeboden en andere activiteiten worden 
herhaald zodat zoveel mogelijk kinderen de kans krijgen mee te doen. 
Kosten 
De activiteiten proberen we zoveel mogelijk kosteloos aan te bieden 
maar het kan zijn dat er soms een kleine vergoeding gevraagd wordt 
voor bijvoorbeeld het bekostigen van het materiaal dat gebruikt wordt in 
de lessen. Als een activiteit geld kost wordt dit altijd vermeld in het 
inschrijfformulier. Dankzij subsidies kunnen dit jaar de kosten zo laag 
mogelijk worden gehouden. 
Hoe schrijf ik me in? 
Mocht u kind belangstelling hebben voor een naschoolse activiteit dan 
kunt u op ouderportaal het intekenformulier invullen. Lees de informatie 
in het formulier goed door en noteer de data en tijden in uw agenda. Bij 
vragen over het inschrijven of over de activiteiten kunt u contact 
opnemen met Oxana of Susanne. 
 
Skateclinics groep 5 t/m 8 
De groepen 5 t/m 8 krijgen op dinsdag 9 november of dinsdag 16 
november skateles op school. Veiligheid staat voorop bij deze clinics, 
daarom is het dragen van bescherming verplicht (helm, pols-, 
elleboog-, en kniebeschermers). We kunnen alle spullen huren bij de 
organisatie, maar als uw kind zelf skates en/of bescherming thuis heeft 
liggen, is het heel fijn als die deze dag meegenomen kunnen worden.  
Voor ieder kind is het verplicht een muts of capuchon te hebben die 
dag.  
De skateclinics vinden plaats in de gymzaal. 
Planning: 
Dinsdag 9 november 2021: 6a, 5a en 5b  
Dinsdag 16 november 2021: 8a, 8b, 7a, 7b en 6b. 
Voor vragen kunt u terecht bij Kim (k.wouters@skpo.nl) of Maya 
(m.vanputten@skpo.nl) 
 
GLOW- Next Generation 2021 
Ook dit schooljaar doen alle kinderen van de Boog weer mee aan het 
project: GLOW- Next Generation 2021 
Tijdens lichtfestival GLOW zie je lichtkunstwerken van kunstenaars en 
vormgevers uit verschillende landen. De organisatoren van GLOW 
bepalen elk jaar een ander thema en daardoor wordt GLOW elk jaar 
weer een andere ‘tentoonstelling’. Met GLOW Next Generation sluiten 
we aan bij dat thema.  
Dit jaar is het thema 'Moved by light'.  
Het programma Klokhuis had het voornemen om dit seizoen aandacht te 
besteden aan de ecologische voetafdruk. GLOW wilde binnen het thema 
Moved by Light ook aandacht besteden aan deze voetafdruk en besloot 



 
 
 

 

daarop deze op ware grootte te verbeelden tijdens het festival in 
november. Het Klokhuis gaat opnames maken op deze locaties om de 
omvang van de huidige Nederlandse voetafdruk in beeld te brengen. De 
scholen in Eindhoven worden gevraagd daarbij te helpen. Kunstenaar 
Hugo Vrijdag van Atelier Vrijdag heeft een concept gemaakt waarbij de 
Voetafdruk zoals die in Nederland zou moeten zijn op ware grootte 
geprojecteerd zal worden op Strijp S.  
Alle kinderen maken in het kader van 'jij maakt GLOW' een eigen 
lichtkunstwerk. Een bloemlantaarn. Alle kinderen kunnen samen met 
hun ouders op maandag 8 november de omtrek van de voetafdruk 
lopen op Strijp met hun bloemlantaarn. Zo ervaren zij hoe veel-te-groot 
deze nog is. Klokhuis komt die avond deze lichtjesstoet filmen! 
Wat gaan de kinderen op school doen: 
De kinderen leren over hergebruik en over het maken van een collage. 
We verzamelen resten papier en bewerken die voor een bloemcollage. 
De bloemcollages zorgen er voor dat tijdens GLOW de stad weer groen 
wordt. Een groot deel hiervan wordt verwerkt in een projectie rond het 
lichtkunstwerk van Hugo Vrijdag op het Ketelhuisplein dat de 
Nederlandse voetafdruk verbeeld zoals deze zou moeten zijn. Alle 
bloemcollages zullen daarnaast tijdens GLOW te zien op de site 
jijmaaktglow.nl.  
De kinderen leren over hergebruik en maken bloemlantaarns van zelf 
verzameld wegwerpmateriaal. Daarmee brengen we tijdens GLOW 'de 
natuur terug in de stad'.  
Dit stukje en de Nieuwsbrief voor ouders van Glow zijn ook te lezen in 
de 2 bijlagen 
 
Gezocht: wereldverbeteraars met een goed idee 
Wereldburgerschap: we spreken allemaal de taal van internationaal 
Wat betekent het om anno 2021 een wereldburger te zijn? En wat heb je 
daarvoor als leerling in je rugzak nodig? Bij SKPO leren we leerlingen 
om kritisch naar zichzelf te kijken en stimuleren hun nieuwsgierigheid 
naar de ander door hun perspectief te verbreden. We gaan respectvol 
en open met elkaar om en we maken gebruik van de kracht van 
diversiteit. 
Heb jij een goed idee?  



 
 
 

 

Omdat we gelijkwaardigheid, verbinding met elkaar en samen 
verantwoordelijk zijn voor een betere wereld heel belangrijk vinden, 
hebben we iets bedacht: het fonds Wereld met lef, powered by SKPO. 
We dagen iedereen die bij SKPO hoort – leerlingen, collega’s en ouders 
– uit om na te denken over hoe we het beter kunnen doen met elkaar. 
Dus heb jij, of hebben jullie, een idee waar de wereld om je heen een 
stukje beter, mooier of fijner van wordt? Maak dan een plan en stuur het 
in voor 1 december 2021. Wie weet kiest de jury het idee uit zodat het 
werkelijkheid wordt!  
Links Alles wat je verder moet weten vind je op 

www.skpo.nl/wereldmetlef. 
Bekijk het Wereld met lef-filmpje op YouTube 
Dit stukje, met links, is in zijn geheel ook te lezen in de bijlage. 

 
Vacature OR 
De ouderraad heeft plaats voor een nieuwe enthousiaste ouder die de 
Ouderraad de komende jaren willen versterken als lid. 
 Vind je het leuk om:  

• betrokken te zijn bij de school van je zoon of dochter? 
• andere ouders te leren kennen? 
• mee te denken over activiteiten zoals schoolreisje of Kerst? 
• je creatieve talent en je denkvermogen in te zetten?   

Dan is een zetel in de Ouderraad iets voor jou! 
De ouderraad is vooral een klankbord tussen school, leerkrachten en 
ouders. 
De verwachte tijdsbesteding is gemiddeld +/- 1 uur per 2 maanden.  
We horen graag van je! Je kunt je aanmelden via mailadres ouderraad-
deboog@skpo.nl 
Mocht je vragen hebben, dan kun je altijd terecht bij een van de 
Ouderraadsleden, of ons een mailtje sturen. 
Dorian, Linda, Patricia en Nicole 
 
Halloween in de wijk 
Wanneer? 
Vrijdag 29 oktober van 18.30-21.00 uur 
Zie voor meer informatie bijgaande flyer.  
 
Informatieavond Pleegzorg, 
Combinatie Jeugdzorg  
Zorgen voor het kind van je broer, zus, 
familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is? 

http://www.skpo.nl/wereldmetlef
https://youtu.be/7f2M_1rPagk
mailto:ouderraad-deboog@skpo.nl
mailto:ouderraad-deboog@skpo.nl


 
 
 

 

Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang 
binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie 
Jeugdzorg een  (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want 
een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven 
daarom hard nodig. Ook in Eindhoven. Heb je weleens nagedacht of 
pleegzorg iets is voor jou? 
Volg dan de informatieavond op donderdagavond 4 november. 
Meer informatie staat in de flyer in de bijlage. 
 
Eindhoven Cup schaken 
Schaakvrienden en vriendinnen,  
Op zondagochtend 7 november 2021 wordt de Eindhoven Cup opnieuw 
opgestart. 
Deze keer bij basisschool ‘t Karregat, Urkhovenseweg 6, Eindhoven. 
Natuurlijk wel afhankelijk van de dan geldende Corona regels. 
Het is een Schaaktoernooi voor alle soorten schakers; van beginnende, 
die net een partijtje kunnen spelen, tot en met gevorderde schakers. 
Dus prima geschikt voor basisschoolkinderen en leerlingen in het 
middelbaar onderwijs. 
In de bijlagen zie je hoe je je kunt inschrijven voor 7 november en waar 
de andere rondes plaatsvinden. 
 
Van DDW: Bouw mee met 16.000 baksteentjes 
Hoi, 
Tijdens de Dutch Design Week zijn kinderen van 5 tot 100 jaar bij ons 
welkom om mee te bouwen aan een alsmaar groeiend dolhof. 
Dagelijks van 14.30 - 17.00 uur kunnen ze aanschuiven in deze 
doorlopende workshop. En volgend weekend is de expositie van het 
eindresultaat! Locatie: Galileïstraat 2, in het gebouw bij Kelderman en 
van Noort (KEVN) 

 
 
Meer info: https://ddw.nl/nl/programma/5657/mega-mini-metsel-muur 
Groetjes,  
Wouter van Niel 
architect en gastdocent 
www.architectuurlessen.nl 
+316 45 792 996 

https://ddw.nl/nl/programma/5657/mega-mini-metsel-muur
http://www.architectuurlessen.nl/

