
 
 
 

Nieuwsbrief april 2022 
 
Verdere versoepelingen coronamaatregelen voor het onderwijs 
Het advies voor leerlingen in de bovenbouw om twee keer per week 
preventief een zelftest te doen is vervallen. We hebben echter nog 
testen op voorraad liggen. Tot de meivakantie geven we de kinderen uit 
de groepen 6 t/m 8 wekelijks 2 zelftesten mee. Mocht je na de 
meivakantie een test nodig hebben en is het financieel lastig om die te 
kopen, laat het ons dan weten, dan kijken we wat we kunnen doen. Dat 
geldt ook voor ouders met kinderen in groep 1 
t/m 5. 
Heb je coronaklachten? Dan is nog steeds het 
advies om een (zelf)test te doen en thuis te 
blijven. Ben je positief getest op het coronavirus, 
dan ga je nog steeds in isolatie. 
 
Thuisonderwijs na ziekmelding (ja of nee) 
Tijdens de coronaperiode zijn we helemaal 
gewend geraakt dat kinderen thuis het onderwijs op school online 
konden volgen. Heel fijn natuurlijk dat kinderen die in quarantaine 
moesten op deze manier zo veel mogelijk betrokken bleven bij hun 
groep. Voor kinderen die in quarantaine moeten, maar niet ziek zijn, 
blijven we dat natuurlijk doen.  
Er zijn daarnaast ook kinderen die 'gewoon ziek' zijn. Zij hoeven 
natuurlijk geen thuisonderwijs te volgen. Zij mogen thuis uitzieken en 
wanneer ze weer op school zijn, zorgt de leerkracht ervoor dat de 
gemiste leerstof alsnog ingehaald kan worden. Voor de kinderen die 
'gewoon ziek' gemeld worden, gaan we dan dus ook geen 
thuisonderwijs meer verzorgen. 
Dus: is een kind ziek, dan wordt hij/zij ziekgemeld en is er geen online 
onderwijs. 
 
Inloopochtend en Koffiepraat (reminder)  
We vinden het heel fijn dat we jullie allemaal uit mogen nodigen op 
donderdag 7 april tijdens de inloopochtend op De Boog. Jullie zijn van 
harte welkom tussen 8.30 en 9 uur om in de groep(en) van je 
zoon/dochter te gaan kijken.  
Omdat we het zó fijn vinden dat het eindelijk weer eens inloopochtend 
is, nodigen we jullie na afloop uit voor een lekkere kop koffie/thee buiten 
op het plein. Ik heb er heel veel zin in om alle ouders, na alle lockdowns 
van de afgelopen 2 jaar dat ik hier werk, eindelijk te kunnen ontmoeten. 
Komen jullie ook? 
Miriam van Montfoort  
 

Agenda april 

04-04: Studiedag Alle kinderen vrij 

05-04: Leerlingraad 

07-04: Inloopochtend/koffiepraat 

08-04: Groep 1 t/m 4 middag vrij 

12-04: MR vergadering 

18-04: 2e Paasdag Alle kinderen  

           vrij 

20-04: Groep 8 Eindtoets 

20-04: Nieuwsbrief mei 

21-04: Groep 8 Eindtoets 

22-04: Koningsspelen 

22-04: Groep 1 t/m 8 middag vrij  

25-04 t/m 06-05: Meivakantie 

 

Bijlagen: 

• Uitnodiging Thema 

bijeenkomst Lumens 

• Open dag Wielervereniging 

• Paashaas bij Orka 

• Open dag DJOE 

• Musicalgroep Kapsones 



 
 
 
Inleveren bieb-boeken 
Op 11 april wordt er een scan gemaakt van onze bieb.  
Alle boeken worden dan geteld en nagekeken.  
Alle boeken moeten voor die tijd worden ingeleverd, uit de klas en van 
thuis! 
In de week van 4 april, uiterlijk 7 april moeten alle boeken 
ingeleverd worden.  
De leerkrachten hebben lijsten waarop de uitgeleende boeken staan en 
zullen de kinderen hierop aanspreken. 
Het zou fijn zijn als u sowieso thuis even nakijkt of uw kind nog boeken 
in zijn/haar bezit heeft en zorgt dat deze op tijd op school zijn! 
 
Bezoek Parktheater, groepen 5 
Op maandag 11 april mogen de groepen 5 naar een 
voorstelling/rondleiding in het Parktheater. 
Groep 5A: 9.15u-10.45u (vertrek vanuit school om 8.45u) 
Groep 5B: 11.15u- 12.45u (vertrek vanuit school om 10.45u) 
Voor dit uitje zijn wij op zoek naar ouders die kunnen rijden. Helaas 
mogen de ouders niet bij de rondleiding blijven. De ouders mogen wel 
wachten in het theatercafé met gratis thee/koffie/wifi. 
Wie kan en wil er rijden?  
Graag aan juf Ellen én juf Karin laten weten als u kunt rijden en hoeveel 
kinderen er in uw auto kunnen. 
Voor groep 5A zijn we op zoek naar 24 plaatsen. 
Voor groep 5B zijn we op zoek naar 20 plaatsen. 
Graag mailen naar: 
e.waterschoot@skpo.nl én k.vangrunsven@skpo.nl 
Alvast vriendelijk bedankt! 
Groetjes, 
Ellen, Nikkie, Linda en Karin 
 
Pasen  
Vrijdag 15 april staat de dag in het teken van Pasen. We willen deze dag 
starten met een Paasontbijtje. We willen jullie vragen om uw kind(eren) 
een broodtrommeltje mee te geven met daarin een Paasontbijtje. De OR 
zal het ontbijtje aanvullen met een plakje ontbijtkoek en ranja. In de loop 
van de ochtend gaan de kinderen uit de groepen 1 t/m 6 Paaseieren 
zoeken in het Wasven.  
In de middag gaan de kinderen de wijk rond op een Paaswens te 
bezorgen. Verder zal de leerkracht in de klas zorgen voor andere leuke 
activiteiten die in het teken staan van Pasen. 
We hopen hierbij u voldoende te hebben geïnformeerd.  
Groetjes de Paascomissie, 
Astrid, Kim en Oxana  
 



 
 
 
 
Koningsspelen 2022 
Op vrijdag 22 april vieren we de Koningsspelen op school. De kinderen 
beginnen deze dag met een koningsontbijt dat verzorgd wordt door de 
Jumbo. De rest van de ochtend doen we leuke en sportieve activiteiten. 
Zodra we het programma rond hebben, gaan we een oproepje doen via 
het ouderportaal, waarbij we ouders willen vragen om te helpen bij het 
begeleiden van de activiteiten. Meer info hierover volgt nog via het 
ouderportaal.   
Vrijdag 22 april is voor alle leerlingen een halve dag, de kinderen zijn 
dan om 12:15 uit.   
 
Duurzaamheidsbingo 
Vanaf de carnavalsvakantie tot de meivakantie besteden wij op school 
aandacht aan duurzaamheid. 
Op basis van verschillende onderwerpen, zijn we gestart met het 
uitvoeren van een bingokaart in iedere groep.  
Deze bingokaart bevat de volgende opdrachten: 

• We nemen een broodtrommel en een drinkbeker mee naar 
school (geen zakjes en pakjes) 

• We geven elkaar goede complimenten 
• We ruimen zwerfafval op in de buurt (2x) 
• We knutselen met kosteloos materiaal 

Door deze opdrachten willen we alle kinderen op school iets leren over 
duurzaamheid. Het lijkt ons erg waardevol als het gesprek hierover thuis 
verder gaat. Laat thuis bijvoorbeeld eens zien dat je aan afval scheiden 
doet, dat je lief bent voor elkaar of dat je de wc-rollen bewaard om thuis 
of op school mee te knutselen. 
Als de opdrachten in de klas allemaal voltooid zijn, staat er een leuke 
verrassing te wachten. Wat die verrassing is, blijft natuurlijk nog even 
geheim! 
Groetjes van de commissie duurzaamheid, 
Susanne, Jan, Bas en Stacey 
 
Wijzigingen in persoonsgegevens / thuissituatie 
Graag willen we nogmaals uw aandacht vragen voor het doorgeven van 
wijzigingen in de thuissituatie of in telefoonnummers, (mail)adressen e.d. 
Het komt helaas regelmatig voor dat de gegevens van uw kind(eren) in 
de leerlingenadministratie niet meer actueel zijn. Wilt u er alstublieft voor 
zorgen dat we op de hoogte zijn van de juiste gegevens en we u als 
ouder(s) ook altijd kunnen bereiken? Het blijft de verantwoordelijkheid 
van u als ouder dat de gegevens op school up to date zijn. Twijfelt u of 
alles nog klopt? Loopt u dan even binnen bij de administratie dan 
controleren we het direct.  



 
 
 
 
Doe mee aan de inzamelingsactie voor Oekraïne met plastic flessen 
Wij zijn Charlotte en Yuna van groep 6B en wij willen vragen of jullie 
plastic flessen willen ophalen bij deuren of van jezelf. Lever het bonnetje 
of de plastic flessen onder de tafel op de gang bij groep 6B en het 
bonnetje mag je in de klas afgeven. Wij brengen het dan naar de Jumbo 
en dat statiegeld geven we naar Giro 555. Tot 6-4 kan je de flessen 
inleveren. Groetjes van Charlotte en Yuna van groep 6B. 
 

Uitnodiging voor ouders (zie ook de bijlage) 
Thema van de bijeenkomst: Sociaal emotionele ontwikkeling 
van kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. 

Dinsdag 13 april 08.30- 9.30 uur. 

Kindcentrum De Boog, Koudenhovenseweg Zuid 202, BSO 

ruimte Korein 

Vind jij het soms ook lastig als je peuter/kleuter een driftbui krijgt? 

Of dat hij/ zij steeds het speelgoed afpakt? Waarom doen zij dat? 

Dit gaan we bespreken in de bijeenkomst. Hoe kan je als ouder je 

kind helpen om de sociaal emotionele ontwikkeling stimuleren. 

Heeft u vragen over de themabijeenkomst neem dan contact op 

met de leerkracht of 

Karin Lasaroms: 0651056222  k.lasaroms@lumenswerkt.nl 

Help je kind goed op weg! Met Pedagogische Ondersteuning (0-6 

jaar)  

 

Met vriendelijk groet, 

Karin Lasaroms  

 
 
 
 

https://www.lumenswerkt.nl/training/pedagogische-ondersteuning-help-je-kind-goed-op-weg/
https://www.lumenswerkt.nl/training/pedagogische-ondersteuning-help-je-kind-goed-op-weg/


 
 
 
 
Juf Maya gaat trouwen en op reis 
Beste ouders/verzorgers, 
Ik ga binnenkort trouwen en vervolgens ga ik op reis met mijn (bijna) 
man. 
Reizen is onze grote passie. We zagen en kregen de mogelijkheid om 
dit na onze bruiloft te gaan doen. We gaan naar de Filipijnen en Zuid-
Amerika. 
Hierdoor zullen meester Roel en juf Wendy mijn klas tot het einde van 
het schooljaar overnemen. 
Ik zie jullie allemaal na de zomervakantie weer terug op Kindcentrum de 
Boog. 
Veel succes en plezier de komende schoolperiode en alvast een hele 
fijne zomervakantie voor iedereen. 

Groetjes, Maya 
 
Open dag Wielervereniging TML Dommelstreek 
Wil je ook net zo hard kunnen fietsen als Steven Kruijswijk en Tom 
Dumoulin of als Annemiek van Vleuten en Marianne Vos?   
Kom dan op 2 april naar de Open Dag bij Wielervereniging TML 
Dommelstreek, dan kan je op een echte wielrenfiets je eerste rondjes op 
het wielerbaantje fietsen en wie weet, vind je het leuk en heb je talent en 
sta je ooit net als deze wielerhelden ook op een podium bij een grote 
wielerwedstrijd.  
Adres: Kervel 10 in Geldrop 
Inschrijven: jeugd@tmldommelstreek.nl 
Voor meer informatie, zie de bijlage. 
 
Paashaas in het park bij Orka 
Dit jaar mag er weer een paastocht plaats gaan vinden bij Orka. 
Op maandag 18 april (2e paasdag) kan je de familie paashaas gaan 
bezoeken. 
Voor meer informatie en kaartverkoop, zie de bijlage  
 

mailto:jeugd@tmldommelstreek.nl


 
 
 
 
Open dag Stichting De Jonge Onderzoekers Eindhoven 
Op 10 april is de open dag van De Jonge Onderzoekers Eindhoven. 
Dit is een club voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar met een interesse 
in wetenschap en techniek.  
Voor meer informatie zie de bijlage en https://www.djoe.nl/ 
 
Musicalgroep Kapsones speelt: Camping de hoge noot 
Van 8 april t/m 10 april speelt musicalgroep Kapsones: Camping de 
hoge noot. 
De voorstellingen zijn speciaal voor kinderen in de basisschool leeftijd 
en vinden plaats in het Klooster te Nuenen. 
Voor meer informatie en kaarten, zie bijgaande folder en 
www.musicalgroepkapsones.nl 
 
 

https://www.djoe.nl/
http://www.musicalgroepkapsones.nl/

