
 
 
 

Nieuwsbrief juni 2022 
 
Rectificatie Inloopochtend  
In de Nieuwsbrief van mei stond per 
ongeluk dat de volgende inloop-
ochtend plaats vindt op vrijdag 1 
juni. 
Dat moet natuurlijk vrijdag 1 juli 
zijn! 
Hiernaast in de agenda zien jullie 
deze datum alvast terug. 
Graag tot dan! 
 
Eindtoets groep 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoi allemaal,  
In april hebben onze leerlingen uit groep 8 weer deelgenomen aan de 
landelijke eindtoets. Ook dit jaar is op de Boog de IEP afgenomen. Deze 
(verplichte) eindtoets meet o.a. het niveau van lezen, rekenen,  
(werkwoord)spelling en taal. Natuurlijk zijn er veel belangrijkere zaken 
dan een eindtoets, maar toch vinden we het fijn om met jullie te delen 
dat de kinderen uit groep 8 een prachtige score hebben neergezet. Met 
een gemiddelde van 83 punten (van de 100), scoren we ruim boven het 
landelijk gemiddelde van 80. Daar zijn we natuurlijk supertrots op, omdat 
dit laat zien dat de kinderen het maximale uit zichzelf hebben gehaald. 
Voor ons als team is dit ook een signaal dat we de juiste dingen doen!  
Uiteraard hebben we dit goede nieuws traditiegetrouw gevierd met een 
lekker, welverdiend stuk taart. Nu is het tijd om naar het afscheid van 
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groep 8 toe te werken: de eindmusical, de Nacht van Acht en natuurlijk 
het uitglijden staan nog op het programma, voordat we aan de 
zomervakantie gaan beginnen.  
Groetjes, 
Team groep 8 
 
Utopia 
Ieder jaar starten wij een project op samen met 't Lorentz Casimir 
Lyceum. Dit project heet Utopia en zoals de naam al doet vermoeden, 
moeten de kinderen een fantasiewereld bedenken. Dit wordt dan 
gedaan door de Levelwerk kinderen uit groep 7 en 8 en een paar 
kinderen van het Lorentz Casimir Lyceum. Dit jaar deden Tijn, Djessie, 
Justin (gr 7), Oana, Quincy, Hannes (gr8), Niels, Gijs en Alexander ('t 
Lorentz) mee. Het doel van de kinderen van 't Lorentz is voornamelijk 
het begeleiden van de kinderen van de Boog in het Utopiaproces. Het 
bedenken van de fantasiewereld wordt voornamelijk gedaan door de 
kinderen van de Boog. Ze moeten daarbij niet alleen nadenken over hoe 
hun wereld eruit ziet, maar bijvoorbeeld ook de normen en waarden, 
wetten, politieke partijen, geschiedenis, landkaarten, krant etc, van hun 
land bedenken en uitwerken. 
Door Corona was de samenwerking helaas tijdelijk stop gezet, maar 
sinds de lente konden ze weer volop aan de gang. Afgelopen donderdag 
konden ze hun land presenteren aan hun eigen klassen. We hebben 
genoten van de creativiteit en inzet van alle kinderen. Ze kregen een dik 
verdiend, daverend applaus. 
 
Thema Vrijheid in het muziekgebouw!  
Dinsdag 21 Juni gaan alle kinderen naar 
het muziekgebouw. 
De groepen 1 t/m 5 worden met de bus opgehaald en de groepen 6 t/m 
8 gaan er op de fiets naartoe. 
We zijn benieuwd en nieuwsgierig naar het resultaat van onze 
groepstekeningen. 
Hoe hebben de filmmakers en het Philips Harmonie Orkest samen met 
de groepstekeningen van de kinderen hier vorm aan gegeven? 
Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in! 
 
WEGGEEFKAST: 
Bij de voordeur van Avondroodstraat 21 staat sinds 15-05-2022 "een 
Weggeefkast". De kast staat er zodat buurtbewoners er spulletjes in 
kunnen leggen, zoals: lang houdbaar voedselwaren, schoonmaak-
spullen en toiletspullen. Deze spullen kunnen er ook weer uitgehaald 
worden door gezinnen die net iets minder te besteden  
hebben.   
Zo kunnen we een beetje voor elkaar zorgen! 



 
 
 
Kom vooral langs om te kijken wat er in de kast zit en wat je kan 
gebruiken.  
Er zijn een aantal spelregels:  

• Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de weggeefkast passen. Er 
mogen dus geen artikelen voor/naast/op de kast geplaatst 
worden. 

• Het voorwerp moet nog in goede staat zijn. 
• Voedingsmiddelen mogen niet over de datum zijn.  
• Ziet u iets moois of iets wat u nodig heeft maar heeft u zelf geen 

voorwerp bij u? Alleen iets meenemen mag ook!  
• Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, ga niet aan de kast 

hangen. (De kast wordt nog vastgemaakt aan de muur.) 
• In de kast liggen kaartjes, hierop kunt u een boodschap achter 

laten voor de volgende eigenaar.  
• Is er iets wat u echt nodig heeft, schrijf dit op het formulier/post-it 

in de kast en misschien is wel een buur die dit voor u kan 
regelen.   

• Het is niet de bedoeling dat er geld in de kast gelegd wordt.  
Neem alleen mee wat je echt gebruikt en denk aan de volgende buur die 
langskomt en iets nodig heeft! 
Wij hopen dat mensen die het echt nodig hebben er gebruik van gaan 
maken.  
Karima Zerktouni 
 
Bericht van de ouderraad inzake de ouderbijdrage  
Beste ouders,  
Indien u nog niet hebt betaald voor de ouderbijdrage voor het schooljaar 
2021-2022 heeft u deze week via uw kind een herinnering ontvangen. 
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, kerstviering, de Koningsspelen en/of sportdag en 
vanaf dit schooljaar ook voor het schoolverlaterskamp van groep 8.  
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, Linda, Patricia 
 
Bijeenkomsten voor alle kinderen van gescheiden ouders  
Goed nieuws! 
Volgend schooljaar willen we (bureau Jong) gaan starten met 
groepsbijeenkomsten voor ALLE kinderen van gescheiden 
ouders uit groep 1-2 en groep 3 t/m groep 8. Het maakt niet uit of de 
scheiding kort of juist al wat langer geleden is. Voor alle kinderen is het 



 
 
 
prettig om een plek te hebben om zijn/haar verhaal te doen. Dit gebeurt 
onder professionele begeleiding in een groep met 6-8 lotgenoten op een 
vertrouwde plek, namelijk gewoon op de Boog. Bij voldoende 
aanmeldingen is er een kleutergroep en een groep voor kinderen van 
groep 3 t/m groep 8. 
Het is een GRATIS aanbod, op dinsdagmiddag meteen na schooltijd, in 
een ruimte op school.  
We hebben van beide gezaghebbende ouders toestemming nodig, wat 
geheel digitaal geregeld kan worden via onze website. 
https://www.bureaujong.nl/groepstraject-formulier 
Je kunt ook bij de Intern begeleider Karlijn Eikenaar een 
aanmeldformulier ophalen en ingevuld weer bij haar inleveren. 
Onderstaand filmpje geeft een goede indruk van het groepsaanbod van 
Bureau Jong en wat het kinderen en ouders op kan leveren. 
Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=SAKQ0ogo61c 
Voor meer info zie: http://www.bureaujong.nl/ 
Heb je vragen over ons aanbod, dan kun je hiervoor terecht bij onze 
contactpersoon van De Boog, Karlijn Eikenaar, Intern begeleider. 
Natuurlijk mag je ons ook altijd bellen of een mail sturen met jouw 
vragen over de inhoud van het traject. 
Fijne dag! 
Ans en Susanne 
Bureau Jong contact@bureaujong.nl 
 
Buitenspeeldag, 8 juni  in de Splinter  
Beste ouders,  
Hier een uitnodiging voor een leuke activiteit voor de kinderen. In de 
Splinter van Lumens wordt er op 8 juni een leuke middag georganiseerd, 
zodat de kinderen en de ouders kunnen genieten van deze speeltuin. 
Zie voor meer informatie de flyer in de bijlage. 
Groetjes 
Karin Lasaroms 
Pedagogisch ondersteuner  
Lumens | Postbus 2077| 5600 CB Eindhoven 
Beemdstraat 29 | 5653 MA Eindhoven 
 06 51056222  
k.lasaroms@lumenswerkt.nl | www.lumenswerkt.nl 
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Uitnodiging themabijeenkomst “Regels en 
Grenzen stellen voor ouders met kinderen in de 
leeftijd van 0-6 jaar” 
Grenzen bieden een kind houvast en duidelijkheid. Door grenzen te 
stellen voelt een kind zich veilig, omdat hij weet wat er van hem wordt 
verwacht. Duidelijkheid en veiligheid helpen een kind om zelfvertrouwen 
op te bouwen. Vooral jonge kinderen zoeken graag en vaak de grenzen 
op. Het is aan de ouders om deze grenzen te bewaken, zelfs als een 
peuter of kleuter hard zijn best doet om deze te verschuiven. 
Lumens organiseert hierover een themabijeenkomst voor ouders met 
kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar. Deze bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 9 juni op locatie VTA de Werf, van der Werffstraat 14 te 
Eindhoven. (dus niet hier op school !) 
Voor meer informatie, zie bijlage. 
 
Nieuws van de Mediacoach 
Als bijlagen bij deze Nieuwsbrief vinden jullie het nieuws van onze 
Mediacoach Janneke van bibliotheek Eindhoven, in de Nederlandse en 
in de Engelse versie. 
Veel leesplezier 
 
Weekendschool 
Beste ouders, 
  
Wij zijn de Weekendschool in Eindhoven. Kent u onze school al? 
We bestaan al meer dan 13 jaar en er hebben al honderden kinderen 
meegedaan! 
De Weekendschool is een extra kans voor uw kind om te leren over beroepen, 
over wat je later kunt worden. 
Meedoen met de Weekendschool is helemaal gratis. 
  
Uw kind gaat volgend jaar naar groep 7 of groep 8 en kan dan mee gaan doen 
met de Weekendschool. 
  
Wat is de Weekendschool? 
Het is een gratis talentenlaboratorium op zondag. 
De Weekendschool is een extra kans voor kinderen om te leren over wat ze 
later kunnen worden. Het is een school voor hun toekomst. 
  
Bij ons leren ze op zondag over beroepen. Gastdocenten geven les, dat zijn 

mensen zoals een dokter, advocaat, journalist, brandweer, 
computerprogrammeur, ondernemer en nog veel meer. 
Zij vertellen over hun beroep maar ze doen nog veel meer; ze laten de kinderen 
ook ervaren wat het is om bijvoorbeeld een rechter te zijn of een dokter. 
  



 
 
 
De lessen worden gegeven in leslokalen van het Summa College, Karel 
Martelweg 2, soms in het Catharina Ziekenhuis en soms op Strijp S. 
De lessen zijn 30x per jaar op zondag van 11.00 - 14.30 uur, in de 
schoolvakanties is er geen les. 
  
Elke klas heeft op zondag een vaste juf of meester. 
Die stuurt elke week een whatsappje over waar de les is. 
  
De lessen beginnen weer ná de zomervakantie, in het weekend van 18 
september. 
Benieuwd? Kijk dan het filmpje: https://youtu.be/yvsBw_5tS-c 
  
Voor wie is de Weekendschool? 
Wij zijn een school voor nieuwgierige kinderen die graag meer willen weten 
over beroepen en wat je later kunt worden. 
We zijn een school voor kinderen die graag samen met andere kinderen de 
wereld willen ontdekken. 
We zijn er voor kinderen van groep 7 (en groep 8 en de brugklas). Iedere groep 
heeft een eigen lesprogramma op zondag. 
  
Wat zeggen ouders van kinderen die al meedoen over de Weekendschool? 
Mijn kind heeft plezier in het samenwerken met de andere kinderen, kent 
meer woorden, heeft meer interesse gekregen, stelt meer vragen, heeft meer 
zelfvertrouwen, heeft een grotere algemene ontwikkeling, heeft meer ideeën 
gekregen over de toekomst, denkt meer na over alles, heeft meer kennis over 
veel onderwerpen. 
  
Interesse? Meer weten? Meedoen? 
www.weekendschooleindhoven.nl 
Laat een bericht achter op de website, dan nemen we snel contact op. 
Of bel met juf Lisa: 06 - 5532 6827 
  
Met vriendelijke groet, 
Lisa, Linda en Marga 
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