Nieuwsbrief juli 2022
Agenda juli
01-07: Inloopochtend
06-07: MR vergadering
07-07: Gr.1 t/m 7 rapport mee
08-07: Studiedag. Alle groepen vrij
11-07: Oudergesprekken gr. 1 t/m7
13-07: Ouderbedankmoment
14-07: Musical groep 8
18-07: Schoolreis
20-07: Wisselochtend 8.30-10.00
20-07: Groep 8 uitglijden
20-07: Nieuwsbrief
21-07: Groep 8 vrij
22-07: Groep 8 vrij
22-07: Gr.1 t/m 7 middag vrij
23-07 t/m 04-09: Zomervakantie
Bijlagen:
• Uitslag Ouder- en
leerlingenquete
• Flyer Vriendentraining
• Artikel Vriendentraining
• Flyer Pleegzorg,Islamitisch
• Flyer Pleegzorg, Pools
• Scheiden wat nu (RAK)
• Flyer Summer Camp
• Flyer Taarten van Karin

Inloopochtend groep 1 t/m 8. Vrijdag 1 juli 8.30u
Zoals jullie op de kalender
kunnen zien, is er aanstaande
vrijdag 1 juli weer een
inloopochtend. Iedereen is van
8.30u tot 9u welkom om in de
groep(en) van je kind(eren) een
kijkje te komen nemen. Kinderen
vinden het altijd erg leuk als ze
hun klas kunnen laten zien aan
hun vader, moeder, opa, oma of
iemand anders die belangrijk
voor hen is en ook wij vinden het
leuk om ouders in onze school te
zien.
Ook volgend schooljaar plannen we deze inloopochtenden weer in. De
kalender met de data ontvangen jullie in de eerste schoolweek. De
inloopmomenten zijn elke keer op verschillende dagen zodat ouders die
werken hopelijk ook in de gelegenheid zijn te komen.
Graag tot vrijdag 1 juli!
Even voorstellen
Beste kinderen, ouder(s) en verzorger(s),
Mijn naam is Mehtap Koca en ik ben 34 jaar oud. Na de zomervakantie
kom ik het team van basisschool de Boog versterken als intern
begeleider.
Samen met mijn man en onze zoon van 7 jaar oud woon ik in
Eindhoven. In 2009 ben ik afgestuurd aan de PABO en heb hierna
verschillende jaren als bovenbouwleerkracht gewerkt. Momenteel werk
ik voor het zesde jaar op basisschool de Wereldwijzer, een taalschool
voor nieuwkomers. Ik heb hier de opleiding Specialist
nieuwkomersonderwijs gevolgd.
In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen, winkelen, dansen,
gezelschapsspellen spelen en ik breng het liefst veel tijd door met mijn
zoon. Verder ben ik dol op reizen, verschillende landen en culturen
verkennen en fotograferen van landschappen.
Ik kijk dan ook met veel plezier uit naar deze nieuwe uitdaging op
basisschool de Boog! Ik heb er heel erg veel zin in om alle kinderen en
alle ouders persoonlijk te ontmoeten in het nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Mehtap Koca

Schoolreisje 18 juli
Beste ouders/verzorgers,
Ons tweede schoolreisje dit schooljaar zal zijn op maandag 18 juli 2022.
Het programma voor die dag is als volgt:
Groepen 1, 2 en 3
Gaan met de bus naar speeltuin Philipsdorp. Let op, niet alle groepen
vertrekken en komen terug op dezelfde tijd!:
De groepen 1/2a, 1/2b en 1/2c vertrekken met de bus om 09:00 uur bij
het parkeerterrein tegenover de Tamoil Express aan de
Tongelresestraat. Rond 14:15 uur kunt u uw kind daar weer ophalen.
De groepen 1/2d, 3a en 3b vertrekken met de bus om 09:30 uur bij het
parkeerterrein tegenover de Tamoil Express aan de Tongelresestraat.
Rond 14:45 uur kunt u uw kind daar weer ophalen.
Groep 4 t/m 7
Gaan naar Toverland. De bussen vertrekken om 09:15 uur vanaf het
parkeerterrein tegenover de Tamoil Express aan de Tongelresestraat.
Rond 17:00 uur zijn de bussen daar weer terug.
LET OP:
• De breng- en ophaaltijden van uw kind zijn dus op maandag 18
juli anders dan de gewone schooltijden.
• U brengt uw kind(eren) die dag dus niet naar het schoolgebouw,
maar naar de parkeerplaats tegenover Tamoil Express aan de
Tongelresestraat.
• Als u VSO of BSO bij Korein op onze school voor uw kind heeft
geregeld dan zullen zij er in samenwerking met school voor
zorgen dat uw kind op de juiste tijden wordt gebracht en/of
opgehaald.
• Mochten de aangepaste schooltijden niet uitkomen voor u, dan
kunt u in overleg (vóór donderdag 14 juli) met uw eigen
leerkracht uw kind op de reguliere tijden naar school brengen.
• Er hoeven dit jaar bij de groepen 1 t/m 7 geen ouders als
begeleiding mee op het schoolreisje. Dit heeft te maken met het
grote aantal stagiaires. Wij zijn ons er van bewust dat dit een
aantal (klassen)ouders tegen zal vallen, omdat in de loop der
jaren de verwachting geschept is dat zij altijd mee gaan. Het
belangrijkste doel is echter dat er genoeg begeleiding is om de
veiligheid van de kinderen te waarborgen. Dat is deze keer het
geval zonder ouderhulp.
Aanvullende informatie over het schoolreisje volgt nog via een
bericht in het ouderportaal.

Pauzesport
Na een schooljaar samengewerkt te hebben met de medewerkers van
Pauzesport hebben we, na evaluatie met team, leerlingen en MR,
besloten deze samenwerking te beëindigen. Zij hebben het hele
schooljaar de 'grote pauzes' op maandagen en donderdagen gevuld met
allerlei sportieve activiteiten. Waarschijnlijk heb je daar thuis wel eens
over horen vertellen.
Pauzesport werd deels bekostigd vanuit de extra gelden die we krijgen
vanuit de overheid (NPO gelden). We hebben ervoor gekozen om
volgend schooljaar een deel van deze extra gelden te besteden aan
uitbreiding van de uren van onze gymdocent Twan Verbakel. Hij gaat
dan ook met ingang van het nieuwe schooljaar gymles geven aan alle
groepen, 1 t/m 8.
De laatste keer dat de mensen van Pauzesport bij ons op school zijn is
donderdag 7 juli.
Wisselochtend
Woensdag 20 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!
Aanmelden broertjes en zusjes
We krijgen de laatste tijd heel veel aanmeldingen van nieuwe kinderen.
Dit is hartstikke fijn! Maar we willen natuurlijk ook plek vrijhouden voor
broertjes en zusjes.
Dat kan alleen als u uw kind op tijd aanmeldt.
Heeft uw zoon of dochter, die al hier op school zit, nog een broertje of
zusje dat in het schooljaar 2022-2023 of 2023-2024 vier jaar wordt? En
staat hij/zij nog niet ingeschreven bij ons op school en zou u dit wel
willen? Wilt u dan contact opnemen met de directie (Miriam/ Susanne) of
met de administratie (Sandra)?
Leerteam rekenen
Onze huidige rekenmethode is verouderd, waardoor wij ons het
afgelopen jaar verdiept hebben in verschillende nieuwe rekenmethodes.
Een selectie hiervan hebben wij in de groepen uitgeprobeerd. De keuze
is gevallen om in de groepen 4 t/m 8 te gaan werken met Getal en
Ruimte Junior in combinatie met Snappet en in groep 3 is gekozen voor
Semsom. In de groepen 1-2 staat spelend, handelend en bewegend
rekenen centraal.
Tijdens de info-avond bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u
meer informatie over de methode en het rekenonderwijs. Bent u al

nieuwsgierig naar de methode. Klik hier voor Getal en Ruimte Junior en
klik hier voor Semsom.
Vakantieverlof
Het is bijna zomervakantie en dat betekent dat er weer regelmatig
verlofaanvragen binnenkomen voor extra vakantiedagen.
Ook al hebben we begrip voor deze verlofaanvragen, in de meeste
gevallen kunnen en zullen we deze niet goedkeuren. We hanteren
hiervoor duidelijke richtlijnen en vragen indien nodig ook naar de nodige
bewijsstukken.
'Eerder kunnen vertrekken om de drukte voor te zijn, goedkoper kunnen
reizen, wat langer vakantie hebben met het hele gezin, tickets al gekocht
of verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn',
zijn in dat geval geen geldige redenen.
De richtlijnen zijn terug te vinden op de site (als bijlage bij de
verlofaanvraagformulieren). Hier staan ook de richtlijnen wat betreft
verlof bij bruiloft, verhuizing en dergelijke. Bij twijfel overleggen we met
de leerplichtambtenaar. Fijn als deze richtlijnen goed doorgenomen
worden voordat een aanvraag voor verlof wordt ingediend.
We hopen dat het iedereen lukt om vakantie te plannen tijdens één of
meerdere van de ruim 13 weken (!) die de kinderen elk jaar vakantie
hebben. Bovendien is op de laatste schooldag iedereen 's middags vrij,
waardoor op tijd naar ’t vakantieadres vertrekken eventueel mogelijk is.
Berichtje vanuit de Ouderraad
Inmiddels zijn er een aantal nieuwe ouders lid van de ouderraad
geworden.
Als OR willen we samen met de school zorgen voor een leuk, gezellig
en leerzaam schooljaar met veel geslaagde activiteiten.
Verder beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Vanuit deze
gelden worden de verschillende activiteiten betaald.
Voor het komende schooljaar is de ouderraad als volgt samengesteld:
- Nicole Jansen (voorzitter)
- Patricia de Vet (penningmeester)
- Dorian van der Linden (secretaris)
- Linda Sanders (lid)
- Roberta Projetti (lid)
- Maria van Loon-Indalecio Mantilla (lid)
- Karlijn Horst (zal komend jaar met Patricia meekijken)
- Ilze van Thiel (zal komend jaar met Nicole meekijken)
- Nikkie Smits-Landman (vanuit schoolteam)
- Susanne Nagelmaeker (vanuit schoolteam)
Heeft u een vraag voor de ouderraad? U kunt ze bereiken via het
mailadres:
ouderraad-deboog@skpo.nl

Nieuws vanuit de MR
Vanaf schooljaar 2022-2023 hebben we twee nieuwe leden (ouders) in
de MR;
Mirella van Happen en Robbert Pieschel. Welkom!
We zijn heel blij met deze twee nieuwe leden.
Dit schooljaar nemen we afscheid van Nicole van Os en Mike Verdonk.
Hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid en inzet van de afgelopen
jaren!
Groeten, de MR
Tekenen voor Vrijheid
Dinsdag 21 juni jl. vertrokken alle kinderen naar het Muziekgebouw.
De groepen 1 t/m 5 werden met bussen gebracht en de groepen 6 t/m 8
gingen op de fiets.
Een hele happening, samen op stap!
De "reis" is voor alle kinderen goed verlopen.
Aangekomen bij het muziekgebouw werden we hartelijk ontvangen door
Meneer Rick.
3 Scholen in het muziekgebouw en alles verliep fantastisch.
Enkele ouders die gebruik hadden gemaakt van de uitnodiging door het
muziekgebouw sloten ook aan.
Het orkest en de voorstelling waren overweldigend.
Vol verbazing keken de kinderen naar hun tekeningen die ze eerder al in
de klas hadden gemaakt en die in het muziekgebouw op een groot
scherm tot leven kwamen.
Een paar voorbeelden: een schommel, getekend door een kind, ging op
het doek gewoon schommelen.
Een vogeltje in een kooi, getekend door een kind, vloog zomaar uit de
kooi op het doek.
Een karretje, getekend op rails, ging ineens rijden.
En de vredesduif vloog steeds over de tekeningen op en neer.
De ene verbazing na de andere.
Zoe, een jonge man uit Afghanistan en nu 36 jaar, sprak over zijn vlucht
uit zijn door oorlog geteisterde land op 13-jarige leeftijd.
Na een uur liep de voorstelling op zijn einde en mochten kinderen van
de verschillende scholen nog vragen stellen n.a.v. de voorstelling.
Daarna vertrokken alle kinderen weer richting school.
Wat een geweldig dag hebben zowel de kinderen als de leerkrachten en
andere betrokkenen gehad.
Wij willen hier zeker ook de organisatie van het Muziekgebouw voor
bedanken.

Vriendentraining
Voor meer zelfvertrouwen, veerkracht en weerbaarheid
Dit schooljaar zijn we een samenwerking aangegaan met kindercoach
Sigrid Haarbosch van Kindercoaching Sprankel. Op woensdagmiddag,
na school, verzorgt Sigrid de Vriendentraining aan kinderen tussen 5 en
12 jaar. In een klein groepje werkt zij spelenderwijs en ervaringsgericht
via spel, beweging, creativiteit en ontspanningsoefeningen aan het
zelfvertrouwen van het kind.
De Intern Begeleider selecteert samen met de leerkracht de kinderen die
baat hebben bij de training. Aanmelden gaat altijd in overleg met ouders.
In de bijlages kunt u de folder vinden over de vriendentraining en een
artikel van Sigrid uit het tijdschrift Sociaal Veilig Onderwijs. Hierin vertelt
ze uitgebreider over de Vriendentraining.
Bureau Jong
Komend schooljaar gaan we starten met groepsbijeenkomsten op
school voor kinderen van gescheiden ouders. Dit GRATIS aanbod, zal
op dinsdagmiddag zijn, na schooltijd.
Het maakt niet uit of het gaat om een recente scheiding of dat de
scheiding al 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 op de eigen school.
Mocht u uw kind nog willen opgeven dan kan dat nog komende
week. We gaan nml de tweede week na de zomervakantie starten!
We hebben van beide gezaghebbende ouders toestemming nodig, wat
geheel digitaal geregeld kan worden via onze website.
https://www.bureaujong.nl/groepstraject-formulier
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
Omnia Jeugdzorg zoekt pleeggezinnen specifiek voor de
Islamitische en Poolse doelgroep
Er is over het algemeen een groot tekort aan pleeggezinnen in
Nederland en helemaal een tekort aan pleeggezinnen met een culturele
achtergrond.
Daardoor komen niet alle kinderen terecht op die plek die voor hen het
meest als thuis voelt.
Omnia Jeugdzorg en de Combinatie Jeugdzorg hebben de handen in
een geslagen om daar iets aan te doen in de vorm van een
wervingscampagne. Binnen het project richten ze zich hier specifiek op
de Islamitische en Poolse doelgroep.
Voor meer informatie, zie bijgaande flyers.

Ouderbijeenkomst Scheiden wat nu?
Voor alle ouders die overwegen uit elkaar te gaan, of aan het begin van
een scheiding staan uit de 21 regiogemeenten (Eindhoven en Helmond),
organiseert team RAK (Regionale aanpak kindermishandeling) een
Ouderbijeenkomst op dinsdagavond 5 juli van 19.30 uur tot 21.00 uur in
Wijkcentrum Blixems, Ouverture 2, Eindhoven.
Voor meer informatie, zie bijgaande folder.
Summer Camp Eindhoven
Het Summer Camp Eindhoven vindt plaats in de zomervakantie op:
- 25 t/m 29 juli (5 dagen) op BS ’t Slingertouw, Grasland 1, Eindhoven.
- 29 t/m 30 augustus (3 dagen), Dorpshuis Acht, Lekstraat 4, Eindhoven.
Summer Camp is een leerzame en leuke week voor basisschoolkinderen (groep 1 t/m 7), geheel in het Engels.
Nieuw dit jaar is Junior Camp
Specifiek voor kinderen uit groep 7 en 8 die een extra uitdaging nodig
hebben en zich alvast willen voorbereiden op het voortgezet onderwijs.
Junior Camp is een 5-daags zomerkamp op Landgoed Rhijnauwen te
Bunnik.
Zie de flyer in de bijlage voor meer informatie.
Bericht via Orka: “Taarten van Karin”
Kinderen kunnen een taart maken voor iemand die het om wat voor
reden ook heeft verdiend.
Datum waarop inschrijven nog mogelijk is: 20 juli 2022 van 13:30-16:00.
Voor meer informatie, zie bijgaande flyer.

